
Schouw Duizel d.d. 11 mei 2022 
 
Vanuit Dorpraad: Frans, Gert-Jan en Aukje 
Vanuit gemeente: Léon, Gerrit, Cas, Jac, wil, Gerard, Bente, Jordi en Arian 
Vanuit PMB: Roelof, Thjeu, Gerard, Jenny, 2 aspirant leden 
  
Algemeen: 

• App Reppido niet toegankelijk voor visueel beperkte mensen. Arian geeft dit door 
  
Groenstraat: 

• Verkeersbord hoger hangen (wil) 
  
Groenstraat/Akkerstraat:  

• Fietsverbinding vanuit Vessem richting Eersel wordt met borden beter aangegeven 
(Gerard) 

• Thv huisnr 28a: stukje trottoir wordt wit geverfd zodat het in het donker meer opvalt 
(Wil) 

• Trottoir bij bushalte; komt geen verlaagde trottoirband: in het verleden al over 
besloten, omdat er hier ook kinderen fietsen en de angst bestaat dat ze door een 
verlaagde trottoirband de weg opschieten. Voetgangers kunnen hoekje omlopen of 
al iets eerder (richting huisnummer 31) oversteken. 

  
Aansluiting Hoeksen Bogt op Sint Jansstraat: 

• Nette verhoging gemaakt: ook in orde voor wat betreft PMB. 
• Snelheid van auto’s komende uit de richting Kerkakkers/Kempstraat wordt hier niet 

mee tegengegaan, omdat die geen straten van rechts hebben. 
  
Waterhof:  

• Blijft onduidelijk hoe en wanneer de renovatie nu gaat plaatsvinden. Buitenkant kan 
wel worden ingepland, maar door de ingebruikname van leegstaande woningen 
door Oekraiense vluchtelingen is onduidelijk hoe de renovatie van de binnenkant 
van de woningen aangepakt wordt (er zijn immers dan geen ‘ruil’woningen. De 
Dorpsraad heeft binnenkort een presentatie van de woningstichting en zal dan ook 
vragen stellen hierover. 

• De aanwezigen hopen dat het toewijzingsbeleid, zodra de woningen van binnen 
gerenoveerd zijn, gunstig zal zijn voor de Duizelse ouderen: op dit moment worden 
er vaak woningen toegewezen aan buitendorpse mensen. 

• Waterpomp: hier staat niet bij dat dit ‘geen drinkwater’ betreft. De pomp zelf is 
geschonken, maar staat op gemeentegrond, dus daarom zal er een dergelijk plaatje 
bevestigd worden (Wil) 

  
Arthur Frazerpad: 

• Asfalt is slecht vertoond scheuren door wortelopdruk: de asfalt wordt dit najaar 
vervangen 

• Klimop in berm: is door de bewoner weggesnoeid. De aanwezige stronken blijven 
zoals het nu is: vormt geen probleem zolang de pad vrij blijft van klimop. De berm 
wordt daar 1x per jaar gemaaid. 

• Verzoek om een afvalbak bij de picknicktafel. Arian neemt dit verzoek mee. 
  
  



Smitsplein: 
• De diversiteit aan lantaarnpalen wordt aangepakt zodat het meer éénheid wordt. 

Hoogstwaarschijnlijk uitvoering in 2023. 
• Aankleding van het plein: 

o Watertappunt: naar besluit van de gemeenteraad neemt de gemeente hier 
zelf geen initiatief voor. Wel faciliteren we wanneer anderen het initiatief 
nemen (concreet: het mag op gemeentegrond en de gemeente gaat een 
overeenkomst met Brabant Water aan) 

o Bloembakken: de huidige bloembakken zijn in het beheer van de dorpsraad. 
Vanwege de aanwezigheid van inritten die op het Smitsplein uitkomen, de 
parkeerfunctie en dat er evenementen gehouden worden zijn er minder 
mogelijkheden. Er wordt gesproken over ‘hanging baskets’ (bloembakken 
rondom lantaarnpalen): daar zijn mogelijkheden toe wanneer er een groep 
mensen voor het onderhoud (incl. water geven) zorgt. 

  
Overgang Wolverstraat naar Smitseind  

• Komende vanuit ’t Reintje richting het Smitsplein wordt veelvuldig de binnenbocht 
genomen. De ruimte ontbreekt om een fysiek obstakel te maken (moet toegankelijk 
blijven voor vrachtverkeer). De situatie blijft daarom gelijk. 

 

 


