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straat thv onderwerp opmerking

Algemeen vegen/stomen tegen onkruid SVP niet vegen/stomen wanneer er auto's staan.

Algemeen A67 geluid
kan er nagedacht worden over een soort van geluidswal ter hoogte van het viaduct over de A67 (achterzijde Hint) Evt. met 
zonnepanelen

Areven/ Quackelbos  Openbare Verlichting
Licht vanuit lantaarns is niet gunstig geplaatst ten opzichte van prullenbak. Je wordt verblind wanneer je iets in de prullenbak 
gooit en hoort dan van alles maar ziet ook niet wie er zit.

Areven/ Quackelbos  Sporttoestellen
Mogelijkheid voor het maken van sporttoestellen op het veldje bij het speeltuintje. (voorbeeld bij Hofhuys/patersbos Bergeijk). Is 
een plek waar veel gebruik van gemaakt kan worden omdat er veel mensen langs komen.

Areven/ Quackelbos Speeltuin Onkruid Onderhoud speeltuin, nu veel onkruid tegen kinderdagverblijf aan + zand bijvullen

Areven/ Quackelbos Quackelbos Vijver
Het niveau van de vijver in het Quackelbos (kunstmatig op peil houden en/of aanvullen/of meer gebruik maken van 
afvoercapaciteit woningen) bij droogte op peil houden. Dit is beter voor de dieren.

Areven/ Quackelbos
parkeerplaats 
zwembad Handhaving Er staat al enkele weken een bewoonde caravan op de parkeerplaats bij het zwembad. Mag dit?

Kerkstraat
tussen kerk en 
kapelletje verkeer

geparkeerde voertuigen icm grotere voertuigen gevaarlijke situatie: bus heeft al eens een stuk achteruit moeten rijden. 
Parkeerverbod? 

Duizelseweg verkeer
Er wordt over het algemeen veel te hard op de Duizelseweg vanaf binnenkomst kom Eersel, daar waar 30 km/uur aangegeven 
staat. Optie om een oversteekplaatsw te maken die gebruikt kan worden?

Geerhof Handhaving Auto’s die fout geparkeerd staan, met twee banden op het trottoir.
Geerhof Onkruid Veel onkruid op trottoir

Hint verkeer Mogelijk nog een 30 km bord plaatsen omdat hier ook veel te hard gereden wordt?

Hint
kruising 
M.Eerseliustraat verkeer Veel gevaarlijke situaties. Bord plaatsen dat rechts voorrang heeft?

Hint verkeer 3 parkeerplaatsen gemarkeerd als 'gereserveerd' zonder aanduiding voor wie of wanneer
Hint verkeer is het mogelijk om de 'parallelweg' op het Hint éénrichtingsverkeer te maken? Is nu een sluipweg
Hint Handhaving Er staan vaak geparkeerde auto's die doorgang voor voetgangers moeilijk maken
Hint 10 (gildenhuis) straatmeubilair Fietsenrek staat op trottoir-doorgang

Hint YaYa parkeren parkeerplaaten tegenover YaYa en Gildenhuis zijn geen gezicht: kunnen deze verwijderd worden
Hint Gildenhuis parkeren Mn op zondag graag controle op geparkeerde auto's
Hint 16a / 16 b parkeren Kunnen hier NP-tegels voor de inritten komen?

Hint parkeren mogelijkheid voor 'eigen parkeerplaatsen' bewoners

Hint even huisnummers bestrating
Er zijn behoorlijk wat omhooggeduwde stenen op het 'even gedeelte' van het Hint. Ook losliggende kasseien rondom de bomen. 
Kunnen deze vastgelegd worden?

Dijk
zebrapad nabij 
kapelletje verkeer

Zebrapad is voor voetgangers erg onoverzichtelijk. Net na een flauwe bocht (vanaf de Dijk richting Hoolstraat) + conifeerhaag is 
aan de hoge kant

Kerkepad Onkruid Veel onkruid op trottoir

Dijk nabij kapelletje verkeer
 mn fietsers, maar ook auto's negeren het inrijdverbod vanaf de Dijk naar Hoolstraat.  Onduidelijke en daardoor gevaarlijke 
situatie dat andere kan t wel twee richtingen is: auto's blokkeren doorgang voor anderen

Nieuwstraat onkruid op bestrating

Ik stelde vast dat de Gemeente middels mechanische middelen (staalborstel machine) oa de trottoirs van de Schadewijkstraat 
onkruidvrij heeft gemaakt. In de Nieuwstraat zijn, mn de trottoirs voor de huisnrs. 47, 47a en 49, weelderig bedekt met onkruid. 
Graag aandacht hiervoor. 

Nieuwstraat/ 
Willibrorduslaan verkeer

De snelheid van menig weggebruiker in de Nieuwstraat en Willibrorduslaan. Nadat zowel de Bergeijksedijk als Stokkelen, als 
doorgaande wegen, voorzien zijn van verkeersremmende maatregelen lijkt het me nu tijd voor soortgelijke maatregelen in de 
Nieuwstraat en Willibrorduslaan. 

Oude Duizelseweg parkeren er liggen boomstammen om 'dwars parkeren' te voorkomen. Kan hier geen nettere oplossing voor komen?

Postakkers Openbare Verlichting
Veel verschillende soorten straatlantaarns (allen geven verschillende soorten licht, ze knipperen vaak en zijn niet sfeervol). Wat is 
de visie van de gemeente op verlichting?

Postakkers huisnr 28-32 Bestrating losliggende stoeptegel op trottoir 

Postakkkers
laatste stuk 
(richting Markt) Verkeer

Er wordt hard gereden op laatste stuk van de Postakkers (stuk richting de Markt). Vaak wordt er daardoor uitgeweken door over 
de stoep te gaan rijden, dit mede doordat je niet elkaar met twee auto’s op snelheid kan passeren. Zijn er mogelijkheden voor een 
drempel, flitspaal of beukenhaagjes op de stoep?

Quackelaar
zijde even 
huisnummers Bestrating Losliggende stoeptegels aan de zijde met even huisnummers

Quackelaar Jumbo Verkeer Zijn er mogelijkheden voor een zebrapad vanuit de Quackelaar richting de Jumbo?


