Lijst kleine ergernissen 2017 overeenstemming 25 april 2017
nr

omschrijving/locatie

beschikbaar bedrag € 100.000
Foto

opmerking

maatregel

kosten

DORPSRAAD STERKSEL
1

2

3

4

Rolstoel opgang Peter van den Braken centrum. Bij de galerie het Peter
van den Braken centrum loopt de rolstoel opgang op vanaf en af tot op de
rijweg. Dat is net waar de Heezerweg een (optische) versmalling heeft. Bij
het lopen op deze stoep wijkt iedereen onwillekeurig uit in de richting van de
rijweg. Al diverse keren gezien en meegemaakt dat het verkeer rakelings
langs rijdt.
Ten Brakeweg afschot voor water. Het water kan nergens naar toe. De
weg vanaf Albertlaan 17 tot /met de bocht zou op afschot worden gelegd en
bol maar niets daarvan tot op heden, op de kop van onze percelen zou ook
voor afschot worden gezorgd en bol leggen. Het hoogteverschil naar de
Sparrenlaan is destijds schuin aflopend gemaakt voor het bouwverkeer en is
nu op dezelfde plek blijven liggen. Deze moet verder opgeschoven worden
richting Sparrenlaan
Ten Brakeweg vrachtwagenverbod. Hoek ten brakeweg/sparrenlaan moet
voorzien worden van zwaardere palen om vrachtverkeer (>6 m) te weren en
verbodsbord moet (duidelijker) voor brug geplaatst worden
Verlenging/extra graskeien Peelven. Extra graskeien tegenover Peelven 4
tot aan Ronde BleekEerste stuk vanaf Albertlaan 30m Peelven op links en
verlenging op diverse plaatsen van de vorig jaar aan gebrachte gras keien.

Rioolbeheerder

6

Verlichting Oostrikkerweg. Kapotte straat verlichting tussen Leende en
Sterksel (Oostrikkerweg)
Bermen buitengebied. Erbarmelijke staat van debermen in het
buitengebied, met name bij regenperiodes levensgevaarlijk.Chijnsgoed,
Pastoor Thijssenlaan, met name tussen Reiling en de brug en de
Heezerweg (punt 13 van 2016). (Zie jan van oss)
Verkeersspiegel Averbodeweg. Op de hoek Stoeiing - Averbodeweg moet
een spiegel geplaatst worden waardoor het zicht op de kruising wordt
verbeterd.

Valt buiten deze opdracht

Passeerstroken Averbodeweg. Het is onvoldoende mogelijk op de
Averbodeweg voor vracht / landbouw verkeer elkaar te passeren. Hierdoor
worden zowel de bermen, wegdek als de goten met bij behorende putten
kapot gereden met de mogelijke volgschade voor het riool. Doordat de
goten helemaal weg gereden zijn blijft bij regen weer het water in de berm
staan waardoor deze zwakker zijn en snel nog verder verslechteren.

Valt buiten deze opdracht

9

800

Herstellen

€

1.000

€

-

€

11.250

Klinkervak vervangen
€
door asfalt
Openbare ruimte
melding door melder
Pastoor Thijssenlaan
€
buitendienst graaft
sleuven om water van de
weg te krijgen.
Geven we door aan
Verkeerskundig
medewerker

8.750

Graskeien doorleggen

Verzakking Dreef. Deuk in de dreef net achter het bruggetje

8

€

Bord is verplaatst

5

7

Aanpassen dmv
aanbregen trottoirband
en mindervalidenoprit

Chijnsgoed wordt opgepakt.
Heezerweg is al aangepakt.

Valt buiten deze opdracht
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Geven we door aan
Verkeerskundig
medewerker

-
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nr
10

omschrijving/locatie

beschikbaar bedrag € 100.000
Foto

opmerking
Zie punt 2

Onderhoud / gaten in weg onverharde deel Ten Brakeweg. Een groot
gedeelte van de winter hebben er enorme plassen gestaan op het gedeelte
tussen het eind van het geasfalteerde deel van de Ten Brakeweg en het
begin van de Sparrenlaan. Daarnaast waren er ook hele diepe kuilen. Het is
mijns inziens een wonder dat er geen grote ongelukken zijn gebeurd ook
omdat een gedeelte onverlicht is. Deze zomer zal het wel weer stof happen
worden, mi onverantwoord ook omdat er veel rolstoelers gebruik maken van
de weg. Door de slechte staat kan de paardentram met bewoners van
Providentia niet meer fatsoenlijk van die weg gebruik maken. De bewoners
worden compleet door elkaar geschud, het is niet meer verantwoordHet
kinderdagverblijf op de Kloostervelden, gaat met een zgn "Stint" over het
zandpad en ik hoor de juffen wel eens klagen dat de kinderen er bijna uit
vallen door de kuilen. Bij slecht weer durven ze niet over de Ten Brakeweg
en gaan ze over de Albertlaan,maar dat is naar mijn en hun mening nog
gevaarlijker.

maatregel
Herstellen

11

(Betere) verlichting Ten Brakeweg. De Ten Brakeweg is slecht
begaanbaar (zie punt 10). Een betere verlichting zou hierbij kunnen helpen.

Opgelost

12

Kapotte verlichting Kloostervelden. Op de hoek Berkenlaan/Laan van
Providentia staat al maandenlang een kapotte lantaarnpaal die niet
gerepareerd wordt

Valt buiten deze opdracht. Gemeente Openbare ruimte
melding door melder
zoekt uit van wie de verlichting op
Kloostervelden/providentia is

13

Onderhoud Vlaamseweg. Onderhoud van de Vlaamseweg

Valt buiten deze opdracht wordt
meegenomen bij het groot onderhoud

14

Hard rijden Vlaamseweg. Regelmatig hard rijden van bestuurders van
auto’s en vrachtauto’s op Vlaamseweg
Regenwater / geluidsoverlast Averbodeweg. Veel problemen worden
veroorzaakt door het vele en zware (agrarisch) verkeer over de
Averbodeweg. De goten aan beide zijden van de weg zijn hierdoor verzakt,
de afvoerputjes zijn daarom hoger komen te liggen, met als gevolg dat het
regenwater niet weg kan lopen. Bij de kruising met Stoeiing zijn zelfs flinke
kuilen. Ook is door aanleg riolering, kabel enz. een soort van lappendeken
ontstaan die vooral geluidsoverlast veroorzaakt

Valt buiten deze opdracht

16

wegdek/belijning Averbodeweg. Slecht wegdek en duidelijkere scheiding
fietsers/voetgangers/verkeer

Valt buiten deze opdracht

17

Passeerstroken Turfven. 2 passeerstroken zouden in 2015 reeds in
(gebroken) asfalt worden uitgevoerd (2 zijn al voorzien in particuliere
opritten)

Is reeds uitgevoerd, besproken met
Jan van Oss

15

zie punt 9
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Openbare ruimte
melding door melder
Herstellen

kosten
€

-

€

-

€

3.750

€

-

Geven we door aan
Verkeerskundig
medewerker
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18

19

omschrijving/locatie

beschikbaar bedrag € 100.000
Foto

opmerking
Valt buiten deze opdracht

Albertlaan provisorisch opknappen. Provisorisch opknappen van
Albertlaan ipv volledige reconstructie in 2017 ivm ontbreken 2e ontsluiting
en bouwverkeer de komende jaren
bermen/wegdek Beukenlaan / Oostrikkerweg. De bermen en het wegdek
zijn in slechte staat en moeten opgeknapt worden

Herstellen

20

Bermen/wegdek/water op weg Heezerweg.
Bermen/wegdek/kruisingen/bomen/water op rijbaan/gedeelte fietspad in de
kom

Heezerweg is al aangepakt, zie ook
punt 7

21

Water op rijbaan Sterkselseweg. Bij slecht weer staat er behoorlijk wat
water op de rijbaan (Kempenhaege bocht). Bermen zijn ook slecht
Opknappen zandweg. Bij de ronde Bleek moet de zandweg opgeknapt
worden voor doorgaand agriverkeer. Dit kan tevens als 2e ontsluiting
Kloostervelden gezien worden.

Wordt opgepakt

23

Slechte staat wegdek Jagerspad. Het wegdek op het Jagerspad is in zeer
slechte staat wat de verkeersveiligheid niet bevorderd

Valt buiten deze opdracht. Dit is een
ander traject bij de gemeente

24

Water op rijbaan P.Thijssenlaan. Water op rijbaan bij drempel Valentijn en
op de komgrens in de P. Thijssenlaan
Door boomwortels omhoog geduwde stoep, Valentijn. Door een boom
omhoog gegroeide trottoirband(en) links vóór het pand Valentijn 4, Sterksel.

Valt buiten deze opdracht

22

25

maatregel

kosten

€

1.000

€

-

Herstel door buitendienst €

-

Geven we door aan de
rioolbeheerder
Herstellen

€

-

€

3.000

€

100.650

Onderhoud zandweg zit in het jaarlijks
onderhoudsprogramma. Verharden
van deze weg is een ander traject.
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