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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

In 2005 heeft de gemeente Eersel het “Verkeerveiligheidsplan - 2005” vastgesteld. Aan de hand 

van deze nota is de afgelopen periode aan diverse maatregelen uitvoering gegeven en is een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente 

Eersel. Hierdoor is onder andere het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente 

teruggedrongen. De gemeente Eersel doet het goed wat betreft verkeersveiligheid, maar het 

kan altijd beter. Ook de provincie Noord-Brabant legt de lat hoog, elke dode of gewonde is er 

één teveel. Het uiteindelijke doel is daarom om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen 

naar nul. Daarnaast leiden diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen ertoe dat verbeteringen en 

infrastructurele maatregelen nodig blijven. De gemeente Eersel heeft behoefte aan een 

evaluatie van het huidige verkeerveiligheidsplan en een actualisatie van het beleid om te 

bepalen hoe de verkeersveiligheid nog verder geoptimaliseerd kan worden. 

1.2. Doel van de notitie 

Voorliggende nota geeft het verkeerveiligheidsbeleid van de gemeente Eersel voor de periode 

2012-2016 weer. Op hoofdlijnen wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is en waar 

de gemeente naar toe wil op het gebied van verkeersveiligheid. Om te bepalen waar de 

gemeente Eersel naar toe wil en hoe dit te bereiken is, is het van belang dat kaders en 

uitgangspunten worden vastgelegd. Door het stellen van kaders en uitgangspunten wordt 

vastgelegd waar en wanneer de gemeente iets moet en/of wil gaan doen. 

Ter onderbouwing van het verkeersveiligheidsbeleid 2012-2016 is in bijlage A bij dit rapport een 

uitgebreide verkeersveiligheidsanalyse opgenomen. 
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 2. Kaders en uitgangspunten 

2.1. Landelijk beleid 

De gemeente Eersel moet bij het vaststellen van verkeersbeleid aansluiten bij landelijk en 

provinciaal beleid en de landelijke richtlijnen. In onderstaande paragrafen wordt dit landelijk en 

provinciaal beleid en de landelijke richtlijnen beschreven. 

2.1.1. Nota Mobiliteit 

De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte en beschrijft het lange termijn beleid op 

het gebied van verkeer en vervoer in Nederland. Vanuit de Nota Mobiliteit heeft een vertaling 

plaatsgevonden van de laatste landelijke verkeersveiligheidsdoelstelling met als doel te komen 

tot minder doden in het verkeer. De landelijke doelstelling is te streven naar een daling van het 

aantal doden met 40% en een daling van het aantal ziekenhuisgewonden met 30% in 2020 ten 

opzichte van het driejaarlijks gemiddelde over de periode 2001-2003. 

2.1.2. Duurzaam Veilig 

In december 1997 is het convenant “Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer” vastgesteld. De 

essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid in de plaats van deze 

achteraf te bestrijden. De basis binnen Duurzaam Veilig is het op elkaar afstemmen van functie, 

vormgeving en gebruik. De functie is het gebruik van de weg zoals deze door de wegbeheerder 

is bedoeld. De vorm betreft de uitvoering en inrichting van de infrastructuur. Het gebruik betreft 

het feitelijke gedrag van de weggebruikers. 

Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat de vormgeving en het gebruik worden aangepast 

op de volgende principes (SWOV, 2005): 

 Functionaliteit: voor iedere weg moet worden vastgesteld wat de functie van die weg is. 

Het gebruik van de weg dient in overeenstemming te zijn met die functie. 

 Homogeniteit: gestreefd moet worden naar homogeniteit in massa, snelheid en richting. 

Op wegen waar een hogere snelheid geldt, is het niet mogelijk om verkeersdeelnemers 

met grote massaverschillen van dezelfde verkeersruimte gebruik te laten maken. Daar 

waar verkeersdeelnemers met grote massaverschillen wel van dezelfde verkeersruimte 

gebruik maken, moeten de snelheden zo laag zijn dat een ongeval voor de meest 

kwetsbare verkeersdeelnemers zonder ernstig letsel afloopt. 

 Herkenbaarheid: op alle wegen moet het voor de weggebruiker direct duidelijk zijn wat 

er van hem/haar wordt verwacht. 

 Vergevingsgezindheid: de weg en zijn omgeving moeten zodanig ingericht zijn dat 

eventuele ‘kleine’ correcties gemaakt door de weggebruiker zo gunstig mogelijk aflopen 

en niet direct leiden tot botsingen met ernstig letsel als gevolg. De sociale 

vergevingsgezind gaat in op het rekening houden met het weggedrag van de minder 

bekwame weggebruiker door de meer bekwame weggebruiker. 

 Statusonderkenning: het goed kunnen inschatten van de eigen taakbekwaamheid leidt 

tot het voorkomen van onveilige handelingen. 

Om de eerste drie beschreven principes functionaliteit, homogeniteit en herkenbaarheid 

mogelijk te maken, worden volgens het principe Duurzaam Veilig de volgende wegcategorieën 

onderscheiden: 
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 Stroomwegen; gericht op de verkeersfunctie en de doorstroming van verkeer 

- autowegen en autosnelwegen 

 Gebiedsontsluitingswegen (GOW); gericht op de ontsluiting van gebieden, hierbij staan 

doorstroming en uitwisseling van verkeer centraal 

- binnen de bebouwde kom, 50 km/u wegen en de 70 km/u wegen 

- buiten de bebouwde kom, 80 km/u wegen (veelal provinciale wegen) 

 Erftoegangswegen (ETW); gericht op toegankelijk maken van verblijfsgebieden 

- binnen de bebouwde kom, 30 km/u-zones en woonerven 

- buiten de bebouwde kom, 60 km/u-zones 

Volgens de principes van Duurzaam Veilig moet een weggebruiker bijna als vanzelf het 

gewenste gedrag op een bepaald type weg vertonen. Dit kan door de wegcategorieën voor de 

weggebruiker beter herkenbaar te maken. Zo is het voor hen sneller duidelijk welk 

(snelheids)gedrag van hen wordt verwacht. Om de wegcategorieën voor de weggebruiker beter 

herkenbaar te maken heeft het Nationaal Mobiliteit Beraad eind 2003 de Essentiële 

Herkenbaarheidskenmerken (EHK) vastgesteld. Dit zijn richtlijnen voor de markering van de 

diverse typen wegen. Voor een overzicht van deze richtlijnen wordt verwezen naar bijlage I van 

publicatie 203 van het CROW. 

Naast de fysieke kenmerken van wegen wordt binnen Duurzaam Veilig ingezet op voorlichting, 

educatie en handhaving. Dit zijn instrumenten die zich richten op de mensgerichte kant van het 

verkeerssysteem. 

2.1.3. Ontwikkeltraject Verkeersveiligheid Noord-Brabant 

In het Ontwikkeltraject Verkeersveiligheid Noord-Brabant (zie www.brabant.nl) zoeken de 

provincie Noord-Brabant en haar veiligheidspartners naar wegen voor een nieuwe aanpak van 

verkeersveiligheid. De ambitie om te streven naar nul verkeersslachtoffers staat daarbij centraal. 

Uitgangspunt is de samenwerking met ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en 

burgers. Deze samenwerkingspartners dragen allemaal een even grote verantwoordelijkheid als 

het gaat om verkeersveilig gedrag. 

De maatregelen die Brabantbreed het verschil moeten maken op weg naar nul 

verkeersslachtoffers koersen nu aan op de keuze voor de drie risicogroepen: 

 Fietsers 

 Jonge bestuurders 

 Ouderen 

Voor elke risicogroep worden circa drie actielijnen opgesteld. Het jaar 2012 wordt het 

voorbereidingsjaar waarin veel wordt gecommuniceerd over de beweging richting nul 

verkeersslachtoffers. Daarna staat elk jaar heel Brabant in het teken van één risicogroep, 

bijvoorbeeld 2013 het jaar van de fietser, 2014 het jaar van de jonge bestuurders, en 2015 het 

jaar van de ouderen. Succesvolle projecten uit het voorgaande jaar stoppen niet en blijven ook 

de jaren daarop op het uitvoeringsprogramma staan. 

De verschillende werkgroepen die zijn samengesteld in het kader van het ontwikkeltraject 

Verkeersveiligheid Noord-Brabant zijn bezig met het opstellen van het “Brabants 

VerkeersveiligheidsPlan 2012”. Daarin wordt de nieuwe aanpak op het gebied van 

verkeersveiligheid voor Brabant beschreven. Het wordt een gedragen plan voor de toekomst dat 

beschrijft hoe de gezamenlijke partners de komende jaren concreet aan de slag gaan met 

verkeersveiligheid op basis van de gedragen visie en ambitie. 

http://www.brabant.nl/
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2.1.4. Agenda 22 

Agenda 22 is gebaseerd op de 22 standaardregels voor gelijke Kansen uit 1993 van de 

Verenigde Naties. Deze regels beschrijven op welke terreinen de maatschappij maatregelen 

moet nemen om mensen met een beperking gelijke kansen te geven. Agenda 22 is een 

methode om tot inclusief beleid te komen en beschrijft stap voor stap waar een gemeente aan 

moet voldoen en hoe dit gerealiseerd kan worden. Inclusief beleid wil zeggen dat vanaf het 

begin, vanaf beleidsvoorbereiding, rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. 

De openbare ruimte is vaak onvoldoende afgestemd op mensen met een beperking. De 

toegankelijkheid van de openbare ruimte is echter een belangrijke voorwaarde voor het 

dagelijks functioneren. Het is van belang dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk en 

bereikbaar is. Zo moeten mensen met een beperking bijvoorbeeld (veilig) kunnen deelnemen 

aan het verkeer. Knelpunten in de toegankelijkheid van de openbare (verkeers)ruimte kunnen 

leiden tot verkeersonveilige situaties. Het toegankelijkheidsbeleid is dan ook van belang voor de 

verkeersveiligheid. 

De gemeenteraad van Eersel heeft met betrekking tot Agenda 22 de volgende prioriteiten 

gesteld: vervoer, werk, toegankelijkheid van openbare gebouwen en toegankelijkheid van de 

openbare ruimte. Hierbij is afgesproken dat werk met werk gemaakt wordt. In de begroting zijn 

middelen gereserveerd voor het vergroten van de bewustwording rondom inclusief beleid. In 

2012 zullen diverse activiteiten uitgevoerd worden door een werkgroep bestaande uit 

vertegenwoordigers van het Platform voor Mensen met een Beperking, leden van 

dorpsraden/leefbaarheidsgroepen en ambtenaren van de gemeente Eersel onder begeleiding 

van Stichting Zet. 

2.2. Kaders gemeente Eersel 

Op basis van de landelijke en provinciale doelstellingen en uitgangspunten zijn de kaders en 

randvoorwaarden voor de gemeente Eersel bepaald en is invulling gegeven aan het 

doelstellingen voor het verkeersveiligheidsplan 2012-2016. Op het gebied van 

verkeersveiligheid zijn de volgende kaders voor de gemeente Eersel vastgesteld: 

 Duurzaam Veilig 

 Relatie met beeldkwaliteit 

 Ruimtelijke ontwikkelingen 

 Agenda 22 

2.2.1. Duurzaam Veilig 

Door vaststelling van het “Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer” hebben de 

wegbeheerders in Nederland zich verbonden met de afspraken uit dit convenant. In lijn met 

autonome ontwikkelingen zoals de steeds veiligere voertuigen is het belangrijk om ook in de 

toekomst de principes van Duurzaam Veilig structureel door te zetten. De verkeersveiligheid 

op de weg wordt namelijk voor een groot deel bepaald door de inrichting van de infrastructuur. 

Niet voor niets is Nederland een van de meest verkeersveilige landen, dit heeft in belangrijke 

mate te maken met de inrichting van onze wegen. De inrichting van de wegen volgens de 

principes van Duurzaam Veilig heeft hierin een groot positief effect gehad. Het principe van 

Duurzaam Veilig is ook voor de gemeente Eersel uitgangspunt bij de uitwerking van het 

Verkeerveiligheidsplan voor de periode 2012-2016. Ook in de toekomst dient het uniformeren 

van de inrichting van wegen conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig voortgezet te worden. 

Hierbij hebben de principes van Duurzaam Veilig betrekking op alle gebruikers van de 

openbare ruimte. 
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De gemeenteraad van Eersel kiest voor het continueren van de inrichting van het 

wegennet volgens het Duurzaam Veilig principe. Deze keuze is ingegeven door een 

daling van het aantal (slachtoffer)ongevallen sinds 1999. Daarnaast wordt in principe 

de vigerende wegencategorisering uit het VVP 2005 gehandhaafd en gaat de 

gemeenteraad ermee akkoord dat deze wegencategorisering geldt als uitgangspunt 

voor de uitwerking van het nieuwe VVP (zie § 4.2). 

Projectomschrijving : Verkeersveiligheidsplan (VVP) Eersel 2012-2016 Datum : 29 juni 2012 

De richtlijnen voor de inrichting van wegen binnen de bebouwde kom zijn verwoord in het ‘ASVV 

2004’ van het CROW. De inrichtingsrichtlijnen voor wegen buiten de bebouwde kom zijn 

beschreven in het ‘Handboek Wegontwerp’, publicatie 164 van het CROW. In aanvulling op het 

ASVV en het Handboek Wegontwerp is de ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken van 

weginfrastructuur’, CROW publicatie 203 opgesteld. In de Essentiële Herkenbaarheids-

kenmerken worden de kenmerken gedefinieerd waaraan de onderscheiden wegcategorieën 

(erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen) minimaal moeten voldoen om 

de herkenbaarheid te waarborgen. Genoemde publicaties en (inrichtings)richtlijnen worden 

gehanteerd bij de inrichting van (nieuwe) wegen in de gemeente Eersel en bij de uitwerking van 

de maatregelen voor de knelpunten in voorliggend verkeerveiligheidsplan. 

In het verkeersveiligheidsplan uit 2005 is een definitieve wegcategorisering voor de gemeente 

Eersel vastgesteld, waarbij de volgende categorieën zijn onderscheiden: 

 Stroomwegen; 

 Gebiedsontsluitingswegen (GOW); 

 Erftoegangswegen Type I (ETW-I). 

 Erftoegangswegen Type II (ETW-II). 

In principe geldt deze wegencategorisering als uitgangspunt voor de uitwerking van het 

Verkeerveiligheidsplan 2012-2016 en voor de inrichting van het wegennet in de gemeente 

Eersel wanneer aanpak van wegen en straten noodzakelijk is. 

Bij nieuwbouwlocaties kunnen de principes van Duurzaam Veilig vanaf het begin goed ingevuld 

worden. Hiertoe is het wel van belang dat de verkeersaspecten vanaf de initiatieffase volwaardig 

meegenomen worden in een project. Bij reconstructies kunnen de knelpunten op het gebied van 

verkeer structureel aangepakt worden. Hierbij moet er voor gezorgd worden dat de inrichting 

van de weg zodanig is dat het gewenste verkeersgedrag automatisch ontstaat. 

De gemeente Eersel heeft ook te maken met enkele zogenoemde grijze wegen. In verband met 

de breedte of andere (ruimtelijke) kenmerken van deze grijze wegen is een volwaardige 

inrichting tot gebiedsontsluitingsweg volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig niet mogelijk. 

Voor de grijze wegen is het uitgangspunt dat de aangewezen functie in alle gevallen overeind 

gehouden blijft, maar dat voor de exacte inrichting maatwerk noodzakelijk is. Concreet gaat het 

hier om de Kerkstraat, Kapelweg en Schadewijkstraat. 

2.2.2. Relatie met beeldkwaliteit 

Bij de inrichting van wegen speelt naast de verkeersveiligheid ook de leefbaarheid een 

belangrijke rol. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt 

een gebied is om er te wonen, te werken of te recreëren. Daarom is bij de inrichting van wegen 

ook de beeldkwaliteit van belang. Het laten samenkomen van verkeerskundige uitgangspunten 

en het gewenste beeld vanuit de ruimtelijke kwaliteit is niet eenvoudig, maar de principes van 

Duurzaam Veilig en beeldkwaliteit kunnen in de meeste gevallen prima samengaan. De 
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mogelijke invulling moet daarom per situatie en per straat bekeken worden. Vaak is deze 

afhankelijk van de beschikbare ruimte, de verkeerskundige noodzaak en het historische 

perspectief. 

De gemeente maakt zich sterk om mede door de weginrichting een bepaalde beeldkwaliteit 

minimaal te behouden en waar mogelijk te versterken. 

De volgende basisuitgangspunten worden hierbij gehanteerd: 

 aansluiten bij ‘geest van de plek’; 

 historisch karakter van de omgeving in relatie tot de historische functie van de weg 

benadrukken; 

 bijzondere plekken benadrukken. 

Door middel van maatwerk in het dwarsprofiel en een uitgekiende materiaalkeuze kan een 

maximale bijdrage worden geleverd aan de beeldkwaliteit. 

Voor stroomwegen biedt de verkeerskundige invalshoek de beste uitgangspunten om te komen 

tot een veilige inrichting en gebruik. Hier zijn de vrijheden ten aanzien van de beeldkwaliteit 

beperkt. 

Bij gebiedsontsluitingswegen met een hoge verkeersintensiteit en snelheid is het scheiden van 

verkeerssoorten en het streven naar uniformiteit en herkenbaarheid van groot belang om de 

verkeersveiligheid zo hoog mogelijk te laten zijn. Ondanks dat het faciliteren van de 

verkeerssoorten bij gebiedsontsluitingswegen bepalend is voor de inrichting hoeft dit zeker geen 

afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit. De invulling van groen is hierbij een doorslaggevende 

factor. Daarnaast kunnen bijzondere plekken worden benadrukt door bijvoorbeeld bepaalde 

kleuraccenten aan te brengen. Algemeen uitgangspunt is wel dat de gehanteerde 

inrichtingsuitgangspunten voor de gewenste beeldkwaliteit in geen geval mogen zorgen voor 

verkeersonveilige situaties. 

Duurzaam Veilig en beeldkwaliteit kunnen prima samengaan bij de inrichting van 

erftoegangswegen en verblijfsgebieden. Binnen deze type wegen en gebieden wordt de 

aanwezige (verkeers)ruimte gedeeld door de diverse verkeersdeelnemers. Beeldkwaliteit kan op 

dit type wegen een plaats krijgen binnen het verkeerskundige component. Per situatie 

afzonderlijk kan beoordeeld worden hoe de verkeersruimte ingericht moet worden zodat deze 

verkeersveilig is en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van de beeldkwaliteit. Door het 

toevoegen van specifieke elementen of middels de materialisering kan ingespeeld worden op 

markante plekken of op het historisch karakter van een plek. Dit betreft een gezamenlijke 

ontwerpopgave voor de verkeerskundige en de ruimtelijk ontwerper. 

Het Shared Space concept is een van de mogelijkheden om bij de inrichting van 

erftoegangswegen en verblijfsgebieden toe te passen. Shared Space is een relatief nieuw 

concept voor het gehele proces van plannen, inrichten en beheren van de openbare ruimte. 

Hierbij wordt uitgegaan van een zodanige inrichting dat de belangen en de eigen 

verantwoordelijkheid van alle gebruikers van de ruimte voorop staan. De openbare ruimte wordt 

dusdanig ingericht dat die ruimte niet als een verkeersruimte wordt geïnterpreteerd (een ruimte 

om te passeren) maar als een verblijfsruimte (een ruimte om in te zijn). Shared Space streeft 

naar een integrale aanpak waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte centraal wordt gesteld en 

waarbij verkeer, verblijf en andere ruimtelijke functies in balans zijn. Door op deze wijze naar 

ruimte te kijken, kan de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid worden vergroot. 
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Voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid is ook de verlichting langs het wegennet een 

aandachtspunt. Voor iedere situatie of type gebied dient de nut en noodzaak van verlichting 

afgewogen te worden op basis van aspecten zoals verkeersintensiteit, beeldkwaliteit, sociale 

veiligheid en ecologie. Een teveel aan licht kan namelijk ook leiden tot verblinding en verstoort 

het bioritme van organismen waardoor het ecosysteem wordt ontwricht. Vanwege 

natuurwaarden kan bewust gekozen worden voor het wel of niet plaatsen van verlichting op een 

specifieke situatie. Hierbij wordt in ieder geval aangesloten op de landelijke richtlijnen. In het 

nog vast te stellen Beleidsplan Openbare Verlichting 2012 wordt dit verder vormgegeven. 

2.2.3. Ruimtelijke ontwikkelingen 

De StructuurvisiePlus is een gemeentelijke beleidsnota waarin het gemeentebestuur haar 

integrale visie heeft weergegeven voor de meest wenselijke ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeente Eersel. De structuurvisie is richtinggevend tot 2015 en heeft als doel de ruimtelijke 

kwaliteiten van de gemeente Eersel te behouden, maar tegelijkertijd ook ruimte te bieden voor 

nieuwe duurzame ontwikkelingen. Dit alles in afstemming met het nationale, provinciale en 

eerder vastgestelde gemeentelijke beleid. 

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de infrastructuur. In sommige gevallen moet 

nieuwe infrastructuur worden aangelegd, in andere gevallen volstaat de bestaande 

infrastructuur waar al dan niet (kleine) maatregelen genomen moeten worden. 

Daar waar nieuwe infrastructuur nodig is, zal die conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig 

ingericht moeten worden. Daarmee wordt voorkomen dat later knelpunten ontstaan waarvoor 

alsnog maatregelen genomen moeten worden. Voor bestaande knelpunten dient nagegaan te 

worden of herstructurering van de weg als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen gepland is 

of mogelijk gecombineerd kan worden. Dit om te voorkomen dat geïnvesteerd wordt in 

maatregelen die op termijn weer aangepast of verwijderd worden. Uitzondering hierop zijn de 

knelpunten waar in verband met de verkeersonveiligheid het nemen van (tijdelijke) maatregelen 

op korte termijn dringend is. 

De volgende grootschalige infrastructurele projecten staan momenteel op de planning in de 

gemeente Eersel: 

- Grenscorridor N69 

- N284 (en Kempisch Bedrijvenpark), inclusief afwaardering N284 t.h.v. Eersel 

- Ontsluiting Eersel – Bergeijk 

2.3. Doelstellingen gemeente Eersel 

Landelijk is gebleken dat de maatregelen die sinds 1997 zijn genomen in het kader van 

Duurzaam Veilig, succesvol zijn geweest. In het SWOV-rapport ‘Tien jaar Duurzaam Veilig’ is de 

landelijke balans opgemaakt en wordt geconstateerd dat het aantal verkeersdoden met 

gemiddeld 5,0% per jaar is gedaald. Wanneer de baten worden vergeleken met de kosten van de 

genomen maatregelen blijkt bovendien dat de baten ongeveer een factor vier hoger waren dan 

de kosten. Ook de gemeente Eersel is na de vaststelling van de VVP’s in 1999 en 2005 intensief 

bezig geweest met de uitwerking en invoering van maatregelen conform het Duurzaam Veilig 

principe. Voor de gemeente Eersel is het echter niet eenduidig in welke mate de weg die 

ingeslagen is (significant) effect heeft gehad op het aantal verkeersslachtoffers. Vanwege het 

‘geringe’ aantal incidenten in een gemeente zoals Eersel is het op basis van de nu beschikbare 

gegevens niet tot nauwelijks mogelijk om verbanden te leggen tussen de genomen maatregelen 

(en gepleegde investeringen) door de gemeente en het bereikte resultaat voor het ongevalcijfer. 

Daar staat tegenover dat de maatschappelijke kosten voor verkeersongevallen hoog zijn. Uit de 

SWOV-factsheet “Kosten van verkeersongevallen” blijkt dat de kosten voor één verkeersdode 
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De gemeente Eersel conformeert zich aan de landelijke doelstelling voor 

verkeersveiligheid vanuit de Nota Mobiliteit. De gemeente Eersel heeft als 

doelstelling om te komen tot niet meer dan 12 ernstige verkeersslachtoffers per jaar 

in 2020. De gemeente Eersel anticipeert daarnaast op de ambitie van de provincie 

Noord-Brabant en streeft naar nul slachtoffers als gevolg van de inrichting en 

onderhoud van de infrastructuur. 
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neerkomen op 2,4 miljoen euro en voor een ziekenhuisgewonde op 0,2 miljoen euro. De 

noodzaak voor het voortzetten van de landelijke doelstellingen en richtlijnen en het nemen van 

maatregelen is dan ook onmiskenbaar. 

Naast de kaders en uitgangspunten gericht op de verdere doorvoering van de 

wegencategorisering en inrichting volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig, zijn voor de 

gemeente Eersel enkele specifieke doelstellingen benoemd. Deze doelstellingen zijn primair 

gericht op twee aspecten, waarbij het samenspel tussen deze aspecten tezamen er voor moeten 

zorgen dat de gemeente Eersel verkeersveilig is en zal blijven. Het betreft de aspecten: 

- Fysieke inrichting (en onderhoud) 

- Gedrag van weggebruikers 

De doelstellingen ten aanzien van deze twee aspecten worden in onderstaande paragrafen 

beschreven. 

2.3.1. Fysieke inrichting 

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van een verkeersveilige infrastructuur. De 

verkeersveiligheid kan objectief vastgesteld worden op basis van de ongevallencijfers (de 

geregistreerde ongevallen). Op basis van een studie kan vastgesteld worden wat eventuele 

ontwikkelingen zijn in het ongevallencijfer en of de ongevallen een direct gevolg zijn van de 

inrichting van een wegvak of kruispunt. 

In de periode 2001-2003 zijn in de gemeente Eersel in totaal 68 ernstige slachtoffers
1
 (8 doden 

en 60 ziekenhuisgewonden) gevallen. Van deze 68 ernstige slachtoffers zijn 51 slachtoffers (6 

doden en 45 ziekenhuisgewonden) gevallen in de periode 2001-2003 op wegen in beheer van 

de gemeente Eersel. Op basis van de landelijke doelstellingen betekent dit voor de gemeente 

Eersel een verkeersveiligheidsdoelstelling van niet meer dan 12 ernstige slachtoffers per jaar in 

2020. Daarnaast wil de gemeente Eersel anticiperen op de doelstelling van de provincie Noord-

Brabant om uiteindelijk te streven naar nul slachtoffers. De gemeente kan echter nooit 

garanderen dat er geen enkel ongeval meer plaatsvindt, aangezien sommige ongevallen 

veroorzaakt worden door het (ongewenst) gedrag van de bestuurder. De gemeente Eersel 

heeft daarom de ambitie om te streven naar nul slachtoffers als gevolg van de inrichting en het 

onderhoud van de infrastructuur. 

De objectieve ongevalcijfers geven geen volledig beeld van de verkeersveiligheid. Zo worden 

bijna-ongevallen niet geregistreerd. Ook kan er een gevoel van onveiligheid bestaan onder 

verkeersdeelnemers. Dit wordt de subjectieve verkeersonveiligheid genoemd. De subjectieve 

verkeersonveiligheid uit zich bij de gemeente in de meeste gevallen in klachten en meldingen 

van betrokkenen. Deze klachten en meldingen zijn echter niet direct een reden om de 

betreffende situatie te veranderen en/of maatregelen te nemen. Deze klachten en meldingen 

1 Onder de ernstige slachtoffers vallen de slachtoffers die in het ziekenhuis zijn opgenomen en de slachtoffers die overleden zijn. 
De slachtoffers waar ter plaatse EHBO is toegepast, vallen onder de term ‘overige gewonden’.  
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Voor de gemeente Eersel is verkeerseducatie en -voorlichting als preventieve 

maatregel een belangrijke pijler binnen het verkeersveiligheidsbeleid. De gemeente 

Eersel heeft als doelstelling om te komen tot een structurele en samenhangende 

aanpak van verkeerseducatie voor de diverse groepen weggebruikers. 
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worden door de gemeente Eersel wel als instrument gebruikt om de subjectieve 

verkeersonveiligheid in beeld te brengen en kunnen een aanleiding zijn om de betreffende 

locatie te onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat de betreffende locatie een knelpunt is, kan de 

locatie op een knelpuntenlijst opgenomen worden en/of maatregelen genomen worden. 

2.3.2. Gedrag van weggebruikers 

Een belangrijk uitgangspunt bij de aanpak van verkeersonveiligheid is een gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen gemeente en gebruikers van de openbare ruimte. Samen zal 

gewerkt moeten worden aan een verkeersveiligere toekomst, de gemeente kan dat niet alleen. 

De gemeente moet zorgen voor de inrichting van een verkeersveilige infrastructuur. Daarnaast 

levert het gedrag van de bestuurders/gebruikers een belangrijke bijdrage aan de 

verkeersveiligheid. Een deel van de verkeersonveiligheid wordt namelijk veroorzaakt door het 

gedrag van mensen en/of het niet naleven van de verkeersregels. Ook al heeft de gemeente het 

wegennet volledig ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig, ook dan nog zullen er 

verkeersongevallen plaatsvinden. Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt de aandacht 

daarom ook gericht op de aanpak van het gedrag van de verkeersdeelnemers. 

Het aspect ‘gedrag’ richt zich op het veranderen van het gedrag van de verkeersdeelnemers. 

Het aanpakken van gedrag als preventieve maatregel is een speerpunt voor de gemeente 

Eersel. Dit wil de gemeente onder meer door zich te richten op het intensiveren van educatie / 

voorlichting en handhaving. 

Educatie en voorlichting  

De gemeente Eersel besteedt reeds veel aandacht aan verkeerseducatie op basisscholen. De 

gemeente ondersteunt het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL), een aanpak waarbij 

verkeerseducatie een structureel onderdeel uitmaakt van het onderwijs. De basisscholen in 

Eersel zijn allemaal in het bezit van het BVL. Per jaar worden er twee netwerkbijeenkomsten 

georganiseerd met alle scholen, de gemeente Eersel, VVN en de Giralesgroep. Hierbij wordt de 

stand van zaken besproken en worden gegevens en informatie uitgewisseld. Onder het motto 

van "kinderen hebben de toekomst" wil de gemeente Eersel nu en in de toekomst het BVL 

blijven ondersteunen, financieel en zo mogelijk materieel. De gemeente Eersel blijft de 

verkeerseducatie op scholen evalueren en zal indien nodig de aanpak aanpassen. 

Voor de educatie is ook de samenwerking met diverse belangenorganisaties (zoals VVN) van 

belang. Deze samenwerking zal geïntensiveerd worden. Hiervoor sluit de gemeente Eersel waar 

mogelijk aan bij het ‘Ontwikkeltraject Verkeersveiligheid’ van de provincie Noord-Brabant. Ook is 

een belangrijke communicatierol en -taak weggelegd voor de lokale dorpsraden welke hun 

bewoners kunnen aanspreken op hun verkeersgedrag. 
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De gemeente Eersel zet in op (structurele) handhaving op specifieke locaties. Voor de 

gemeente Eersel wordt voorgesteld een handhavingsplan op te stellen waarin 

duidelijke afspraken met de politie en de handhavers van de gemeente Eersel worden 

vastgelegd. 
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Handhaving  

Naast de fysieke inrichting en educatie zal handhaving nodig blijven om mensen te stimuleren 

zich aan de verkeersregels te houden. De beschikbare capaciteit bij de politie is daarvoor echter 

veelal beperkt. Dit betekent dat de aandacht wat betreft handhaving specifiek gericht moet 

worden op locaties waar sprake is van verkeersonveiligheid als gevolg van hoge snelheden en 

foutief/hinderlijk gedrag. Door het periodiek houden van controles met staande-houdingen (en 

een laser) en/of het (tijdelijk) plaatsen van dynamische snelheidsinformatiesystemen (DSI’s), 

kan invloed uitgeoefend worden op het gedrag. 
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 3. Huidige situatie 

3.1. Inleiding 

In onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe de gemeente Eersel er wat betreft 

verkeersveiligheid nu voor staat. Er wordt onder andere ingegaan op de doelstellingen uit het 

VVP van 2005 en de maatregelen welke tot dusver zijn uitgevoerd. Op het gebied van 

verkeersveiligheid zijn diverse ‘algemene’ knelpunten geconstateerd. Daarnaast is een 

overzicht met locatiespecifieke aandachtspunten samengesteld. De locatiespecifieke 

aandachtspunten zijn enerzijds vastgesteld op basis van een analyse van de huidige 

verkeersveiligheid (verkeersongevallen) en weggebruik (snelheid en intensiteit) en zijn 

anderzijds indirect vastgesteld op basis van klachten en meldingen van bewoners en 

belangenorganisaties (subjectieve verkeersonveiligheid). 

3.2. Algemene knelpunten 

De algemene knelpunten richten zich met name op knelpunten in de inrichting van wegen 

conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Op hoofdlijnen kent de gemeente Eersel de 

volgende knelpunten: 

- De maximumsnelheid en inrichting van wegen komt op sommige locaties niet overeen  

met de wegcategorisering; 

- De voorrangssituatie op kruispunten is niet overeenkomstig de richtlijnen van Duurzaam  

Veilig waardoor het voor bestuurders onduidelijk is welk (voorrangs)gedrag wordt 

verwacht; 

- De overgang van onbebouwde naar bebouwde kom (komgrenzen) is slecht of niet 

herkenbaar. 

3.3. Verkeersongevallen 

Vanuit de ongevallenanalyse is gebleken dat het aantal (slachtoffer)ongevallen tussen 1999 en 

2009 significant is afgenomen. In het vigerende VVP uit 2005 was de 

verkeersveiligheidsdoelstelling voor Eersel maximaal 16 ernstige slachtoffers
2
 in 2010. Uit de 

objectieve ongevallenanalyse blijkt dat de gemeente Eersel deze doelstelling heeft behaald. In 

de periode 2004-2009 was sprake van gemiddeld 15 ernstige slachtoffers per jaar. Wel is er 

sprake van licht negatieve tendens in 2008 (18 ernstige slachtoffers) en 2009 (16 ernstige 

slachtoffers, waarvan 3 doden). 

De verkeersongevalscijfers van 2010 kunnen wegens een nieuwe wijze van 

ongevalsregistratie niet in deze ongevallenanalyse meegenomen worden (zie ook bijlage B). 

Als gevolg van een aanpassing in de ‘Aanwijzing verkeersongevallen’ wordt sinds 2010 

namelijk alleen nog een volledige registratie opgenomen van ongevallen als hierover een 

proces verbaal is opgemaakt. Van de meeste ongevallen in 2010 is daarom niet bekend welke 

partijen erbij betrokken waren, wat de aard en toedracht van het ongeval is, op welke 

specifieke locatie het ongeval heeft plaatsgevonden en dergelijke. Bij onderzoek naar 

locatiespecifieke knelpunten (kruispunten of wegvakken) kunnen de gegevens van 2010 die 

vastgelegd zijn, eventueel wel geraadpleegd worden. De ongevallengegevens van 2011 zijn 

pas halverwege 2012 (12 juni 2012) beschikbaar gekomen via ViaStat-Online. Op dat moment 

is voorliggend VVP al in de afrondende fase. 

2 Onder de ernstige slachtoffers vallen de slachtoffers die in het ziekenhuis zijn opgenomen en de slachtoffers die overleden zijn. 
De slachtoffers waar ter plaatse EHBO is toegepast, vallen onder de term ‘overige gewonden’.  
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In tabel 1 is de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen en slachtoffers in de 

gemeente Eersel in de periode 2004-2009 weergegeven. 

 Gemeentelijke wegen Provinciale wegen Rijkswegen Totaal 

Jaar Totaal UMS3 
Slacht-
offer 

Totaal UMS Slacht- offer Totaal UMS Slacht- offer Totaal UMS 
Slacht-
offer 

2004 193 152 41 26 21 5 22 20 2 241 193 48 

2005 165 136 29 27 23 4 24 20 4 216 179 37 

2006 149 127 22 43 36 7 32 30 2 224 193 31 

2007 153 125 28 43 40 3 22 21 1 218 186 32 

2008 133 117 16 41 36 5 16 13 3 190 166 24 

2009 87 62 25 23 19 4 12 7 5 122 88 34 

 880 719 161 203 175 28 128 111 17 1211 1005 206 

Tabel 1: Ontwikkeling aantal ongevallen in de gemeente Eersel in de periode 2004-2009 

Relatief de meeste ongevallen in de gemeente Eersel vinden plaats op wegvakken en 

kruispunten van wegen in beheer van de gemeente. Het totaal aantal ongevallen op de 

gemeentelijke wegen in de gemeente Eersel is evenwel gedaald in de periode 2004-

2009, te weten van 193 ongevallen in 2004 tot 87 ongevallen in 2009 (-55% daling). 

Een overzicht van wegvaklocaties, in beheer van de gemeente Eersel, waar 8 of meer 

ongevallen hebben plaatsgevonden in de periode 2004-2009 is weergegeven in tabel 2. Een 

overzicht van de kruispuntlocaties, in beheer van de gemeente Eersel, waar 4 of meer 

ongevallen hebben plaatsgevonden in de periode 2004-2009 is weergegeven in tabel 3. In 

beide tabellen is het aantal ongevallen uitgesplitst naar jaartal en staat tussen haakjes het 

aantal slachtofferongevallen weergegeven. 

Nr. Wegvaklocaties 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal 

1 Postelseweg 8 [2] 8 [2] 8 [0] 4 [2] 7 [1] 5 [1] 40 [8] 

2 Urnenweg 13 [1] 6 [0] 5 [0] 1 [0] 0 [0] 0 [0] 25 [1] 

3 Nieuwstraat 6 [0] 2 [0] 3 [1] 4 [1] 4 [1] 3 [0] 22 [3] 

4 Jan Smuldersstraat 6 [1] 2 [1] 1 [0] 3 [0] 4 [1] 2 [0] 18 [3] 

5 Stokkelen 3 [0] 4 [1] 5 [0] 2 [1] 1 [0] 0 [0] 15 [2] 

6 Eindhovenseweg 2 [0] 2 [0] 2 [0] 2 [1] 3 [0] 3 [2]  14 [3]  

7 Hoef 4 [2] 2 [0] 3 [0] 1 [0] 4 [0] 0 [0] 14 [2] 

8 Schadewijk 1 [0] 3 [1] 1 [0] 7 [0] 2 [1] 0 [0] 14 [2] 

9 Stroomkesberg 3 [1] 1 [0] 3 [3] 1 [0] 3 [0] 1 [1] 12 [5] 

10 Wolverstraat 0 [0] 2 [0] 4 [0] 2 [0] 3 [0] 1 [0] 12 [0] 

11 Mr de la Courtstraat 2 [0] 0 [0] 2 [1] 4 [2] 3 [0] 0 [0] 11 [3] 

12 Hees 4 [2] 2 [1] 1 [0] 0 [0] 1 [0] 2 [1] 10 [4] 

13 Het Groen 2 [0] 3 [0] 1 [0] 0 [0] 1 [0] 3 [0] 10 [0] 

14 Schadewijkstraat 2 [0] 2 [1] 1 [0] 2 [1] 3 [0] 0 [0] 10 [2] 

15 Biemeren 1 [1] 4 [2] 0 [0] 2 [2] 0 [0] 2 [1] 9 [6] 

16 Merenweg 3 [0] 1 [0] 1 [1] 1 [0] 2 [0] 1 [0] 9 [1] 

17 Oostelbeersedijk 3 [0] 0 [0] 1 [0] 3 [0] 1 [0] 1 [0] 9 [0] 

18 Willibrorduslaan 1 [0] 3 [1] 1 [0] 3 [0] 0 [0] 1 [0] 9 [1] 

19 Boksheidsedijk 0 [0] 2 [0] 1 [0] 2 [0] 1 [0] 2 [1] 8 [1] 

20 Eerselseweg 2 [1] 2 [2] 3 [0] 0 [0] 0 [0] 1 [0] 8 [3] 

21 Grote Aardweg 3 [2] 0 [0] 2 [0] 2 [1] 0 [0] 1 [0] 8 [3] 

22 Oirschotsedijk 1 [1] 0 [0] 2 [0] 3 [0] 0 [0] 2 [0] 8 [1]  
Tabel 2: Top-22 ongevallen op wegvakken in beheer van gemeente Eersel 

3 Uitsluitend materiële schade (UMS) 
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Nr. Kruispuntlocaties 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal 

1 Pankenstraat - Welsh Divisionstraat 0 [0] 0 [0] 1 [0] 1 [0] 2 [0] 5 [0] 9 [0] 

2 Aengilbertusstraat – Kerkstraat - Willibrorduslaan 3 [0] 0 [0] 2 [0] 0 [0] 1 [0] 2 [1] 8 [1] 

3 Bospoort – Nieuwstraat - Schoolstraat 0 [0] 2 [0] 0 [0] 3 [1] 2 [0] 0 [0] 7 [1] 

4 Duizelseweg – Hint – Markt - Nieuwstraat 0 [0] 2 [0] 2 [1] 1 [0] 1 [0] 0 [0] 6 [1] 

5 Jan Smuldersstraat - Wilhelminalaan 1 [0] 1 [0] 3 [1] 0 [0] 0 [0] 1 [0] 6 [1] 

6 Postelseweg 2 [1] 1 [0] 2 [1] 0 [0] 1 [0] 0 [0] 6 [2] 

7 Alsbergdreef - Eindhovenseweg - Hees 2 [1] 1 [1] 1 [1] 0 [0] 0 [0] 1 [0] 5 [3] 

8 Dukesvoort - Hoef 1 [0] 0 [0] 1 [1] 0 [0] 2 [0] 1 [1] 5 [2] 

9 Hoef - Knegselsedijk 1 [0] 0 [0] 2 [1] 0 [0] 1 [1] 1 [1] 5 [3] 

10 Buivensedreef – Meerheide - Steenovens 1 [0] 0 [0] 1 [0] 2 [1] 0 [0] 0 [0] 4 [1] 

11 Donk – Ellenbroek – Heike - Stroomkesberg 1 [0] 0 [0] 0 [0] 2 [0] 0 [0] 1 [0] 4 [0] 

12 Eindhovenseweg - Knegselseweg 0 [0] 0 [0] 2 [0] 0 [0] 1 [1] 1 [1] 4 [2] 

13 Gaobertstraat - Mgr de Haasstraat 1 [0] 0 [0] 1 [0] 1 [0] 1 [0] 0 [0] 4 [0] 

14 Hazenstraat - Stokkelen 0 [0] 1 [1] 1 [0] 1 [0] 1 [0] 0 [0] 4 [1] 

15 Lage Heide - Stokkelen 0 [0] 3 [1] 0 [0] 0 [0] 1 [0] 0 [0] 4 [1] 

16 Lindehof z - Mgr de Haasstraat - Mortel 1 [0] 1 [0] 0 [0] 0 [0] 1 [0] 1 [1] 4 [1] 

17 Meerheide - Steenovens 0 [0] 1 [0] 2 [0] 0 [0] 1 [0] 0 [0] 4 [0] 

Tabel 3: Top-17 ongevallen op kruispunten in beheer van gemeente Eersel 

In de periode 2004-2009 hebben in totaal 40 ongevallen plaatsgevonden op het wegvak 

Postelseweg. In dezelfde periode vonden 25 ongevallen plaats op de Urnenweg. Op de 

gemeentelijke wegen zijn er 6 kruispuntlocaties waar 6 of meer ongevallen hebben 

plaatsgevonden in de periode 2004-2009. Het aantal slachtofferongevallen op deze locaties is 

beperkt, namelijk 1 à 2 in genoemde periode. Op twee andere kruispuntlocaties hebben in totaal 

5 ongevallen plaatsgevonden in dezelfde periode, waarvan 3 slachtofferongevallen. Het gaat 

hier om de kruispunten Alsbergdreef – Eindhovenseweg – Hees en Hoef – Knegselsedijk. In de 

gemeente Eersel komen geen zogenoemde black-spots voor. 

Een volledig overzicht van de ongevallen op wegen in beheer van de gemeente Eersel is 

opgenomen in bijlage C. 

3.4. Snelheden en intensiteiten 

Aan de hand van verrichte verkeerstellingen is inzicht verkregen in het gebruik (gereden 

snelheid en intensiteit) van bepaalde wegen. Hierbij zijn alleen de resultaten van 

verkeerstellingen van de afgelopen vijf jaar meegenomen. De verkeerstellingen van 2000 t/m 

2006 zijn niet meegenomen in de analyse omdat deze telgegevens dermate verouderd zijn dat 

hiermee niets gezegd kan worden over het huidige gebruik. In verband met de jaarlijkse 

(autonome) verkeersgroei zijn de gemeten intensiteiten van deze oudere verkeerstellingen zeer 

waarschijnlijk lager dan de huidige verkeersintensiteit. De intensiteit op een weg heeft weer 

gevolgen voor de daadwerkelijk gereden snelheid, bij lagere intensiteiten is het voor verkeer 

mogelijk om sneller te rijden. Daarnaast is de verkeersstructuur van diverse wegen in de 

afgelopen jaren veranderd. Verkeerstellingen die zijn verricht op wegen die in de tussentijd 

heringericht zijn of in verband met de wegencategorisering nog heringericht moeten worden, zijn 

niet representatief en daarom niet meegenomen in de analyse. 

Uit de analyse is gebleken dat het daadwerkelijke gebruik van bepaalde wegen niet overeenkomt 

met het gewenste gebruik. Dit geldt met name voor de gereden snelheden. Een overzicht van 

locaties waar de gereden snelheid een aandachtspunt is, is opgenomen in bijlage D. Op bepaalde 

locaties zijn meerdere tellingen verricht. Hieruit blijkt dat de gereden snelheid op sommige wegen 

de afgelopen periode al sterk afgenomen is (zie kolom met opmerkingen in bijlage D). Het is niet 

mogelijk om een direct verband te leggen tussen de afname in snelheid op 
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deze locaties en eventueel genomen maatregelen, omdat vaak onbekend is wanneer genomen 

maatregelen exact uitgevoerd zijn. Wel kan aangenomen worden dat genomen maatregelen in 

ieder geval een bijdrage hebben geleverd aan de afname van de gereden snelheid. 

Voor de analyse van de snelheidsknelpunten is de gemeten maximumsnelheid van 85% (V85) 

van de automobilisten vergeleken met de wettelijke maximumsnelheid dat geldt op het wegvak. 

Locaties waar de wettelijke snelheid meer dan 7 km/h afwijkt van de V85, zijn op de lijst met 

mogelijke knelpunten geplaatst. De reden dat wordt uitgegaan van de V85 + 7 km/h is dat het 

niet reëel en onwenselijk is ervan uit te gaan dat de V85 overeen moet komen met de wettelijke 

maximumsnelheid. Daarnaast hanteert ook de politie een handhavingsgrens van 7km/h bij 

handhaving. In bijlage D is te zien op welke wegen de gereden snelheid nog (ruim) boven de 

geldende maximumsnelheid ligt. Mogelijk is het voor bestuurders hier onduidelijk welk 

snelheidsgedrag van hen gewenst wordt doordat de inrichting niet overeen komt met de functie. 

De gemeten intensiteiten zijn vergeleken met de maximaal toelaatbare intensiteit zoals door de 

gemeente Eersel gehanteerd en gebaseerd op gegevens van Duurzaam Veilig. Daarbij is 

gekeken naar de huidige snelheidsregimes. 

Voor de maximaal toegestane intensiteiten zijn de volgende grenswaarden gehanteerd: 

- Erftoegangswegen (30 km/h – 60 km/h): ≤ 6.000 motorvoertuigen per etmaal; 

- Gebiedsontsluitingswegen (50 km/h – 80 km/h): 6.000 – 20.000 motorvoertuigen per 

etmaal. 

Op basis van de gemeten intensiteiten zijn geen knelpunten geconstateerd. 

3.5. Klachten en meldingen 

In Nederland wordt de objectieve verkeersonveiligheid, zijnde het aantal verkeersdoden en 

ziekenhuisgewonden en de gevolgen daarvan (slachtoffers, schade, kosten) als maatgevend 

gezien voor de verkeersveiligheid. De subjectieve verkeersveiligheid, de veiligheid zoals die 

door verkeersdeelnemers wordt beleefd, wordt daar niet tot nauwelijks in meegenomen. 

Aandacht voor de subjectieve verkeersveiligheid draagt enerzijds bij aan de kwaliteit van het 

leven en draagt anderzijds bij aan het in beeld krijgen van mogelijk risicovolle locaties. 

Subjectieve verkeersonveiligheid uit zich vaak in klachten of meldingen van bewoners en/of 

dorpsraden of kunnen aan het licht gebracht worden door leefbaarheidsonderzoeken. In de 

periode 2005-2011 zijn in de gemeente Eersel bijna 100 klachten over verkeersonveilige 

situaties ontvangen. Een overzicht van locaties waar 2 of meer klachten of meldingen over zijn 

gemaakt in de periode 2005-2011 is weergegeven in tabel 4. 

Nr Plaats Straatnaam Aantal Klacht 

1 Vessem Mr de la Courtstraat 6 snelheid, trillinghinder (door plateaus) 

2 Vessem Jan Smuldersstraat 4 
snelheid, onduidelijke voorrangssituatie, 
gevaarlijke wegversmalling, bromfiets op fietspad 

3 Eersel Boksheide / Boksheidsedijk 3 snelheid, voorrangssituatie 

4 Eersel Dreef 3 snelheid, intensiteit 

5 Eersel Midakkers 3 snelheid, toegankelijkheid 

6 Steensel Eindhovenseweg 2 snelheid, oversteekbaarheid 

7 Eersel Hazenstraat 2 snelheid 

8 Eersel Hint 2 snelheid, trillinghinder en tegen richting in rijden 

9 Eersel Hoolstraat 2 snelheid, parkeerdruk 

10 Eersel Kapelweg 2 snelheid, gevaarlijke kruising, sluipverkeer 

11 Eersel Matheus Eerseliusstraat 2 slechte bereikbaarheid door eenrichtingsverkeer 

12 Eersel Mgr. De Haasstraat 2 snelheid, oversteekbaarheid 

13 Eersel Nieuwstraat 2 slechte bereikbaarheid door eenrichtingsverkeer 
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Nr Plaats Straatnaam Aantal Klacht 

14 Vessem Oude Schoolstraat 2 sluipverkeer 

15 Eersel Rythoviusbuurt 2 slechte bereikbaarheid door eenrichtingsverkeer 

16 Vessem Vondereind 2 snelheid 

17 Eersel Willibrorduslaan 2 snelheid 

Tabel 4: Overzicht top-17 klachtenlocaties 

Het merendeel van de klachten gaan over een te hoge snelheid en onveilige situaties. In bijlage 

E is een totaaloverzicht aan klachten weergegeven per locatie. Ook zijn er diverse 

inventarisaties van probleemsituaties uitgevoerd door de dorpsraden. Het resultaat hiervan is 

opgenomen in bijlage F t/m H. 

Bovenstaand overzicht met de voornaamste locaties waar klachten en meldingen over zijn 

gemaakt, is meegenomen bij het samenstellen van het totaaloverzicht met locatiespecifieke 

aandachtspunten (§ 4.7). Bij de uiteindelijke prioritering in de aanpak van locatiespecifieke 

aandachtspunten zijn ook overige criteria (verkeersongevallen en verkeerstellingen) 

meegenomen. Een klacht of melding over een specifieke locatie kan er overigens nimmer toe 

leiden dat deze locatie direct op de projectenlijst wordt geplaatst. Een klacht of melding kan wel 

aanleiding zijn om een bepaalde situatie te onderzoeken. Dit gebeurt in alle gevallen door middel 

van ‘expert judgement’. 
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 4. Aanpak voor een verkeersveilige toekomst 

4.1. Inleiding 

De gemeente heeft als wegbeheerder de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat de 

infrastructuur structureel op orde is. Alle weggebruikers, zo ook jongeren, senioren en mensen 

met een beperking, moeten veilig en comfortabel gebruik kunnen maken van deze infrastructuur. 

Hoewel de gemeente Eersel het aantal ongevallen de afgelopen jaren heeft weten terug te 

dringen, blijven ook in de toekomst inspanningen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Diverse ontwikkelingen zorgen namelijk voor een verandering van het verkeer om ons heen. Zo 

zorgen niet alleen de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Eersel voor een toename van het 

verkeer. Ook landelijk gezien is er sprake van een groei van het verkeer. Daarnaast zal in de 

komende decennia de samenstelling van de Nederlandse bevolking sterk veranderen. Het 

fenomeen “vergrijzing” zal het patroon van verplaatsingen wijzigen en het belang van een 

toegankelijke en bereikbare openbare (verkeers)ruimte doen toenemen. De komende jaren zal 

dan ook energie gestoken moeten worden om de gemeente verkeersveiliger te maken en 

houden. In voorgaande hoofdstukken zijn randvoorwaarden en doelstellingen voor de aanpak 

van een verkeersveiligere toekomst geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanpak 

van de knelpunten uit hoofdstuk 3 en worden de projecten besproken waar de gemeente Eersel 

zich in de periode 2012-2016 op gaat richten. Voor genoemde doelstellingen en projecten 

worden in paragraaf 4.8 de globale kosten beschreven. Het bepalen van de exacte kosten per 

project dient bij de uitwerking van een uitvoeringsprogramma opgepakt te worden. 

4.2. Wegencategorisering 

In afbeelding 1 is de wegencategorisering, welke een uitwerking van de wegencategorisering uit 

het VVP 2005 is, van de gemeente Eersel weergegeven. Voornaamste aanpassing aan de 

wegencategorisering is het downgraden van de N284 ter hoogte van Duizel en Eersel, waarbij 

de weg buiten de bebouwde kom de functie van erftoegangsweg krijgt. Deze weg heeft in de 

toekomst geen doorgaande functie meer als gevolg van de ontwikkeling van het Kempisch 

Bedrijven Park bij Hapert. De gebiedsontsluitingsweg zal deels getransformeerd worden tot 

erftoegangsweg type I. Hierdoor ontstaan er voor het gebied gelegen rondom de N284 nieuwe 

ruimtelijke mogelijkheden. Daarnaast is, gelet op het gebruik en de intensiteit, de west – oost 

verbinding Kerkstraat – Kapelweg – Schadewijkstraat in Eersel (binnen de bebouwde kom) in de 

wegencategorisering (zie afbeelding 1) aangewezen als gebiedsontsluitingsweg. Deze weg, 

Kerkstraat – Kapelweg – Schadewijkstraat, betreft een grijze weg die in het kader van het 

Beeldkwaliteitsplan nader onderzocht wordt. 

De gemeente Eersel zet in op het continueren van de inrichting van het wegennet 

overeenkomstig de wegencategorisering op afbeelding 1. Bij de inrichting of aanpassing van de 

wegen zijn de wegcategorie (erftoegangsweg of gebiedsontsluitingsweg) en de bijbehorende 

richtlijnen van Duurzaam Veilig leidend. Dit betekent dat de wegen conform de richtlijnen 

ingericht dienen te zijn. Voor de gemeente Eersel houdt dit o.a. in dat: 

- op alle resterende erftoegangswegen (bibeko) waar nog een maximumsnelheid van 50  

km/h geldt, deze snelheid teruggebracht moet worden naar 30 km/h; 

- op alle resterende erftoegangswegen (bubeko) de snelheid teruggebracht moet worden  

naar 60 km/h; 

- alle markering overeenkomstig de EHK aangebracht moet worden; 
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- buiten de bebouwde kom de kruispunten op de gebiedsontsluitingswegen (GOW - 

GOW) bij voorkeur uitgevoerd worden als rotonde (dan wel gesaneerd worden als het 

gaat om koude oversteken) en dat voor het langzaam verkeer parallelvoorzieningen 

aangebracht worden; 

- poortconstructies nabij komgrenzen aangebracht dan wel verbeterd moeten worden. 

 
Afbeelding 1: Wegencategorisering gemeente Eersel 

In de afgelopen periode zijn reeds diverse wegen heringericht overeenkomstig de 

wegcategorisering op afbeelding 1. Sommige van deze wegen zijn echter niet volledig conform 

de richtlijnen van Duurzaam Veilig ingericht, hier ontbreken de Essentiële Herkenbaarheids 

Kenmerken. Op deze wegen dienen de EHK nog te worden aangebracht. Het betreft de 

volgende specifieke wegvakken. 

- Postelseweg (GOW), c.a. 1500 meter; 

- Wilibrorduslaan (GOW), c.a. 750 meter; 

- Bergeijksedijk (GOW), c.a. 500 meter; 

- Nieuwstraat – oost (GOW), c.a. 500 meter; 

- Stokkelen (GOW), c.a. 500 meter; 

- Stokkelen (ETW-1), c.a. 1500 meter; 

- Knegselsedijk (ETW-1), c.a. 1500 meter; 

- Hoogeloonseweg (ETW-1), c.a. 1000 meter. 
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4.3. Complementeren 30 km/h en 60 km/h-zones 

Veel gebieden in de gemeente Eersel zijn in de afgelopen periode heringericht tot 30 km/h en 

60 km/h gebieden. Maar nog niet alle zones zijn echter (volledig) ingericht. De komende periode 

(2012-2016) zet de gemeente in op het complementeren van de 30 km/h en 60 km/h-zones 

overeenkomstig afbeelding 2. Voor de gemeente Eersel betekent dit primair dat de 

maximumsnelheid aangepast moet worden (overeenkomstig de functie van de weg), de EHK 

aangebracht moeten worden, voorrangsregelingen conform de richtlijnen dienen te zijn en/of 

aandacht besteed moet worden aan de overgangssituaties (poortconstructies) tussen de 

verschillende zones. Dit betekent niet direct dat fysieke maatregelen, zoals aanleggen van 

drempels, genomen moeten worden. Alleen daar waar gevaarlijke situaties zich voordoen, 

kunnen eventueel locatiespecifieke aanvullende maatregelen getroffen worden. 

 
Afbeelding 2: Overzicht 30 km/h en 60 km/h-zones gemeente Eersel 

4.4. Voorrangssituaties 30 km/h-zones 

Nog niet alle wegen binnen de 30 km/h-zones zijn volledig ingericht volgens de bijbehorende 

richtlijnen. Voornaamste knelpunt binnen de 30 km/h-zones in de gemeente Eersel is dat nog 

niet overal de invoering van gelijkwaardige kruisingen is doorgevoerd. In principe geldt dat alle 

voorrangssituaties in 30 km/h-zones (bibeko) opgeheven moeten worden onder voorwaarde dat 

dit veilig kan gebeuren. Het betreft zowel de voorrang op kruispunten als de voorrang bij 

wegversmallingen. In de volgende specifieke kernen dient dit nog te gebeuren op veelal de 

erftoegangswegen (type I) door de kernen: 

- Eersel; 

-  K n e g s e l ;  

-  V e s s e m ;  

- Wintelre. 
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De kernen Duizel en Steensel zijn niet vermeld in bovengenoemd overzicht omdat genoemde 

situaties niet voor komen in deze kernen. 

4.5. Fietsnetwerk 

Hoewel Nederlanders al veel fietsen, onderkent de Nederlandse overheid de voordelen van 

fietsen steeds meer en investeert zij fors in het verder stimuleren van het fietsgebruik. De fiets 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid (verminderen verkeerscongestie en 

parkeerproblemen), luchtkwaliteit en bewegingsarmoede. Ook de gemeente Eersel conformeert 

zich hieraan en wil het fietsgebruik in de gemeente Eersel stimuleren. Daarvoor is van belang 

dat er een compleet en comfortabel fietsnetwerk wordt gefaciliteerd waarvan de fietser gebruik 

kan maken. Voor de gemeente Eersel betekent dit dat de ‘missing links’ van het fietsnetwerk 

gecomplementeerd moeten worden. Het betreft, in willekeurige volgorde, de volgende ‘missing 

links’ / knelpunten: 

- Knegselsedijk – Duiselseweg (Duizel); 

- Urnenweg (Knegsel); 

- Dalemsedijk (Duizel); 

- Buivensedreef (Eersel); 

- Stevert (Steensel – Riethoven); 

- Fietsbrug Meerheide (Duizel). 

 4.6. Verkeersveilige schoolomgeving 

In de gemeente Eersel zijn diverse basisscholen gevestigd. De gemeenteraad heeft reeds in een 

eerder stadium aangegeven een speerpunt te willen maken van de verkeersveiligheid rondom 

deze basisscholen. De gemeente streeft daarbij naar het verbeteren van de verkeersveiligheid 

tijdens de zogenoemde 'schoolspits', waarbij het brengen en halen van de kinderen in goede 

banen geleid moet worden. Dit kan onder andere worden bereikt door het realiseren van 

verkeersveilige routes (voor fietsers en voetgangers) van huis naar school en vice versa, door 

het aanbrengen van een duidelijke scheiding in autoroutes en fiets-/looproutes en het beperken 

van het aantal parkeerplaatsen tot hetgeen noodzakelijk is. De gemeente wil namelijk het 

autogebruik voor het brengen en halen van kinderen zoveel mogelijk terugdringen. Ouders die 

hun kinderen toch met de auto naar school brengen, worden gefaciliteerd middels een 

kiss&ridestrook of –plaatsen. 

 4.7. Opschonen bordenbestand 

Om weggebruikers te informeren over hoe zij geacht worden zich te gedragen in het verkeer en 

om hen te waarschuwen voor mogelijke gevaren worden verkeersborden en –tekens geplaatst. 

Door aanpassing van wegen en nieuwe functies worden echter vaak borden geplaatst zonder 

kritisch te kijken of dit echt noodzakelijk is. Bovendien wordt in nieuwe situaties het bestaande 

bordenbestand niet altijd opgeschoond. Door dit ‘bordenwoud’ vallen borden die echt goed 

moeten worden gezien minder goed op. Door het saneren van overbodige verkeersborden 

ontstaat een rustiger en veiliger wegbeeld en het bespaart de gemeente jaarlijks veel kosten. 

Uitgangspunt is daarom dat verkeersborden in principe alleen geplaatst worden indien dit 

wettelijk verplicht is of wanneer ze een werkelijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. 

Dit betekent onder andere dat het aantal verkeersborden en markeringen op erftoegangswegen 

in de gemeente Eersel tot een minimum beperkt moet worden. Daarnaast worden 

waarschuwingsborden alleen geplaatst als tijdelijke maatregel en wanneer een structurele 

oplossing (aanpassen inrichting) op korte termijn niet mogelijk is. Voor de gemeente Eersel 

wordt op termijn een saneringsplan opgesteld voor het saneren van de bestaande 

verkeersborden. 
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4.8. Locatiespecifieke aandachtspunten 

Een analyse van de verkeersongevallen (§ 3.3), verkeerstellingen (§ 3.4) en klachten en 

meldingen (§ 3.5) heeft geresulteerd in een overzicht met locatiespecifieke aandachtspunten. 

Een compleet overzicht van deze lijst is opgenomen in bijlage I. In de lijst is per locatie 

aangegeven op basis van welke analyse (ongevallen, snelheden, intensiteiten, subjectieve 

klachten) de locatie op de lijst is geplaatst. Daarnaast is een kolom toegevoegd waarin staat 

aangegeven of in de afgelopen periode (2006-2011) maatregelen op de betreffende locatie zijn 

uitgevoerd en zo ja, wanneer en welke. In bijlage J is een compleet overzicht opgenomen van de 

uitgevoerde maatregelen in de gemeente Eersel in de periode 2005-2012. 

Aan de hand van het samengestelde overzicht met locatiespecifieke aandachtspunten is een lijst 

opgesteld met locaties (wegvakken en kruispunten) welke als eerste opgepakt en onderzocht 

dienen te worden (zie tabel 5). De wegvaklocaties waar naast ongevallen ook een knelpunt is 

geconstateerd op het aspect snelheid en/of klachten of locaties waar 10 of meer ongevallen 

hebben plaatsgevonden (in de periode 2004-2009), zijn op de lijst met voornaamste 

aandachtspunten geplaatst. Daarnaast zijn de kruispuntlocaties waar 7 of meer ongevallen 

hebben plaatsgevonden (in de periode 2004-2009) ook op de lijst met voornaamste 

aandachtspunten geplaatst. Ondanks dat op sommige van deze locaties reeds maatregelen zijn 

genomen in het verleden, wordt het toch noodzakelijk geacht om deze locaties opnieuw te 

beoordelen. 

De overige locaties op de lijst in bijlage I worden waar mogelijk meegenomen bij overige 

werkzaamheden, zoals (groot) onderhoud, rioolwerkzaamheden of wegreconstructies. 

Locatie (wegvak) Kern Ongevallen Snelheid Klachten 

Nieuwstraat Eersel X X X 

Jan Smuldersstraat Vessem X X X 

Eindhovenseweg Steensel X X X 

Mr de la Courtstraat Vessem X X X 

Het Groen Knegsel X X X 

Postelseweg Eersel X X  
Schadewijkstraat Eersel X X  
Biemeren Wintelre X X  
Wolverstraat Duizel X X  
Stokkelen Eersel X X  
Grote Aardweg Eersel X X  
Oirschotsedijk Wintelre X X  
Hoef Duizel X   
Schadewijk Eersel X   
Stroomkesberg Vessem X   
Hees Eersel X   
Urnenweg Knegsel X   
Locatie (kruispunt) Kern Ongevallen Snelheid Klachten 

Pankenstraat - Welsh Divisionstraat Eersel X   
Aengilbertusstraat – Kerkstraat - Willibrorduslaan Eersel X   
Bospoort – Nieuwstraat - Schoolstraat Eersel X   

Tabel 5: Voornaamste aandachtspunten gemeente Eersel 

Voor de locatiespecifieke aandachtspunten kunnen niet direct maatregelen worden benoemd. 

Een aandachtspunt is wel aanleiding om een bepaalde situatie nader te onderzoeken. Dit om te 

bepalen wat de mogelijke oorzaak is, of de eventueel getroffen maatregelen reeds afdoende zijn 

en/of wat eventuele (aanvullende) maatregelen zijn. 
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Het uitgangspunt bij locatiespecifieke knelpunten is dat de gemeente niet inzet op het afdwingen 

van gewenst verkeersgedrag via snelheidsremmende maatregelen (bijv. verkeersdrempels of – 

plateaus). In plaats van het plaatselijk veranderen van gedrag van bestuurders door 

snelheidsremmende maatregelen, moeten bestuurders op de betreffende situatie geattendeerd 

worden zodat de bestuurder zijn of haar gedrag zelf aanpast aan deze situatie. Dit kan 

bewerkstelligd worden door het nemen van attentieverhogende maatregelen (bijv. 

attentiemarkering). Snelheidsremmende verkeersdrempels worden alleen aangelegd op locaties 

waar uitwisseling van verkeer plaatsvindt (bijv. kruispunten) en waar een te hoge snelheid direct 

kan leiden tot verkeersonveilige situaties. 

Voor het vaststellen van de locatiespecifieke aandachtspunten zijn alleen de weglocaties welke 

in beheer zijn van de gemeente Eersel meegenomen. De provinciale wegen en rijkswegen zijn 

buiten beschouwing gelaten omdat vanuit de gemeente geen (fysieke) maatregelen genomen 

kunnen worden op deze locaties. Wel kan bij de betreffende wegbeheerder aandacht voor een 

specifieke locatie gevraagd worden als blijkt dat deze (zeer) verkeersonveilig is. 

4.9. Gedrag weggebruikers 

In paragraaf 2.3.2 is bepaald dat de gemeente Eersel in de komende periode (2012-2016) inzet 

op (preventieve) maatregelen gericht op de aanpak van het gedrag van de weggebruikers 

middels educatie / voorlichting en handhaving. Hierbij wordt verkeerseducatie en – voorlichting 

gericht op de diverse groepen weggebruikers (zoals senioren, jonge bestuurders en fietsers), 

waarbij waar mogelijk wordt aangesloten op het Ontwikkeltraject Verkeersveiligheid Noord-

Brabant. In een op te stellen educatie/voorlichtings- en handhavingsplan zal de aanpak en 

gewenste acties beschreven worden. De gemeente blijft zich onder meer richten op 

ondersteuning van het BVL op de basisscholen. Voor overige acties valt te denken aan 

fietscontrole (gebruik van verlichting), voorlichting gebruik e-bikes, verkeersdiploma, geven van 

scootmobielcursussen en het plaatsen van DSI’s (handhaving). 

4.10. Projectenlijst 

In voorgaande hoofdstukken en paragrafen zijn de projecten besproken waar de gemeente 

Eersel zich in de periode 2012-2016 op gaat richten voor een verkeersveiligere gemeente. In 

paragraaf 2.3.2 is beschreven dat de gemeente Eersel de aandacht richt op de aanpak van het 

gedrag van de verkeersdeelnemers als preventieve maatregel. Daarnaast zijn in de paragrafen 

4.2 tot en met 4.7 specifieke projecten besproken gericht op de fysieke inrichting van de wegen. 

Hierbij wordt ingezet op een structurele invoering van Duurzaam Veilig op het wegennet van 

Eersel. Dit betekent dat de ontbrekende 30 km/h en 60 km/h-zones gecomplementeerd moeten 

worden en alle wegen conform de wegencategorisering en bijbehorende richtlijnen moeten 

worden ingericht. Hierin kunnen de eventuele knelpuntlocaties die uit de aandachtspuntenlijst 

naar voren komen, worden meegenomen. Parallel hieraan dienen de locaties op deze lijst 

kritisch beoordeeld te worden waarna besloten kan worden of en welke maatregelen 

noodzakelijk zijn. De locaties die als voornaamste knelpunt naar voren komen (zie § 4.7), 

dienen als eerste aangepakt te worden. 

Bij de uitwerking van fysieke maatregelen wordt rekening gehouden met de uitgangspunten 

zoals verwoord in Agenda 22. Daarnaast kunnen in het kader van werk-met-werk eventuele 

knelpunten op het gebied van toegankelijkheid gelijktijdig met de uitvoering van fysieke 

maatregelen opgepakt worden. 
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In tabel 6 zijn de besproken projecten weergegeven op volgorde van belang en is in de laatste 

kolom een globaal richtbedrag per project opgenomen. 

Project (fysieke inrichting) Kosten (richtbedrag) 

1 Complementeren 30 km/h en 60 km/h zones € 100.000,- 

2 Wegencategorisering en Duurzaam Veilig (o.a. EHK en poortconstructies) € 135.000,- 

Postelseweg 
Wilibrorduslaan 
Bergeijksedijk 
Nieuwstraat – oost 
Stokkelen (GOW) 
Stokkelen (ETW-1) 
Knegselsedijk 
Hoogeloonseweg 

 

3 Voorrangssituatie 30 km/h-zones € 25.000,- 

Eersel 
Knegsel 
Vessem 
Wintelre 

 

4 Complementeren fietsnetwerk Pm 

Knegselsedijk – Duiselseweg 
Urnenweg 
Dalemsedijk 
Buivensedreef 
Stevert 
Fietsbrug Meerheide 

 

5 Aanpak knelpunten o.b.v. beoordeling locatiespecifieke aandachtspunten € 255.000,- 

Nieuwstraat 
Jan Smuldersstraat 
Eindhovenseweg 
Mr de la Courtstraat 
Het Groen 
Postelseweg 
Schadewijkstraat 
Biemeren 

Wolverstraat 
Stokkelen 
Grote Aardweg 

Oirschotsedijk 
Hoef 
Schadewijk 

Stroomkesberg 
Hees 
Urnenweg 
Pankenstraat - Welsh Divisionstraat 
Aengilbertusstraat – Kerkstraat - Willibrorduslaan 

Bospoort – Nieuwstraat - Schoolstraat 

 

6 Sanering verkeersborden € 5.000,- 

7 Aanpak verkeersveilige schoolomgevingen Pm 

Project (gedrag) Kosten (richtbedrag) 

1 Opstellen aanpak verkeerseducatie € 5.000,- 

2 Opstellen handhavingsplan (excl. verrichten tellingen) € 1.500,- 

Tabel 6: Projecten maatregelen VVP Eersel 2012-2016 

Voor verdere doorvoering van de wegencategorisering (o.a. EHK, poortconstructies) in Eersel 

zijn de volgende eenheidsprijzen aangehouden: 

- Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom: € 18.000,- per kilometer weglengte; 

- Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom: € 10.000,- per kilometer weglengte; 

- Gebiedsontsluitingswegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom: € 25.000, - per 

kilometer weglengte. 

Voor de locatiespecifieke knelpunten (punt 5 in tabel 6) is volstaan met het geven van een 

richtbedrag voor het uitvoeren van onderzoek en het nemen van een eventuele maatregel. Een 

en ander is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de locatie en de keuze voor een 

eventuele maatregel. Het is vooralsnog niet mogelijk om een specifieker bedrag te geven voor 
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de uitvoering van de fysieke maatregelen omdat allereerst onderzoek naar de locaties 

uitgevoerd dient te worden alvorens bepaald kan worden of en welke maatregelen noodzakelijk 

zijn. 

Omdat de exacte invulling van de fietsnetwerken/ -verbindingen en verkeersveilige 

schoolomgevingen per locatie verschilt, is het in dit stadium en op dit abstractieniveau helaas 

niet mogelijk om een richtbedrag voor de kosten van deze maatregelen op te nemen. 

4.11. Uitvoering maatregelen 

Voorliggende rapportage is een kaderstellende beleidsnota waarin randvoorwaarden en 

doelstellingen voor de aanpak van een verkeersveiligere toekomst zijn geformuleerd. Deze 

kaders zijn de grenzen (inhoudelijk, financieel en procedureel) waarbinnen de uitvoering ter 

hand genomen moet worden. Naar aanleiding van voorliggend verkeersveiligheidsplan zal dan 

ook een uitvoeringsprogramma opgesteld worden waarbij, rekening houdend met overige 

werkzaamheden (werk met werk) en de prioritering in voorgaande paragrafen, de (exacte) 

invulling afhankelijk is van de locatie, tijd en capaciteit. De uitwerking van het 

uitvoeringsprogramma is een verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en 

wethouders. 

4.12. Beschikbare middelen 

Op het krediet ‘Verkeersveiligheidsplan’ is, inclusief het bedrag hetgeen door uw Raad is 

beschikbaar gesteld voor 2012 (€ 125.000,-), een bedrag van totaal € 250.000,- beschikbaar. 

Daarnaast wordt in de Voorjaarsnota voorgesteld ook voor de jaren 2013-2016 jaarlijks € 

125.000,- beschikbaar te stellen om uitvoering te kunnen geven aan maatregelen uit het 

Verkeersveiligheidsplan. 

4.13. Monitoring maatregelen 

De gemeente Eersel steekt de komende jaren energie in het verkeersveiliger maken en houden 

van de gemeente middels de uitvoering van de projecten zoals in dit hoofdstuk beschreven. 

Gezien de kosten en investeringen van (met name fysieke) maatregelen is het wenselijk om te 

monitoren of de maatregelen die genomen (gaan) worden ook het gewenste effect hebben en in 

welke mate. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te krijgen in het bereikte resultaat voor de 

verkeersveiligheid. Ook kan deze evaluatie bij volgende investeringen van gelijke aard en 

omvang geraadpleegd worden. Het meten van het effect is mogelijk door het monitoren van het 

verkeersgedrag voor en na het uitvoeren van de maatregel. Voorafgaand aan het nemen van 

een maatregel dient een zogenoemde nulmeting verricht te worden, bestaande uit een 

verkeerstelling (snelheid en intensiteit) en het registreren van eventuele ongevallen en 

klachten/meldingen. Vervolgens wordt de maatregel genomen en vinden één of twee 

nametingen plaats. Deze nameting(en) moeten verricht worden enige tijd (minimaal 1 jaar) nadat 

de maatregel is uitgevoerd, omdat weggebruikers allereerst moeten wennen aan de nieuwe 

situatie alvorens zij hun weggedrag daadwerkelijk hebben aangepast. 
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Verkeerveiligheidsanalyse 

A.1 Aanleiding 

In 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente Eersel de kaders van het vigerende 

Verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Ten behoeve van het verkeersveiligheidsplan 2012-2016 

zijn in dit deelrapport de resultaten van de uitgebreide verkeersveiligheidsanalyse beschreven. 

A.2 Kenschets gemeente Eersel 

De gemeente Eersel bestaat uit de kernen Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en 

Wintelre. De gemeente Eersel is gelegen tussen de (groot)stedelijke gebieden van Eindhoven 

en Veldhoven aan de noordoostzijde en het Nederlands-Belgisch grensgebied aan de 

zuidwestzijde. De gemeente Eersel heeft een omvangrijk buitengebied en heeft in totaal ruim 

18.000 inwoners. 

De A67 vormt de belangrijkste verkeersas in de gemeente Eersel. Deze autosnelweg verbindt 

Eindhoven met Antwerpen en zorgt ervoor dat de gemeente Eersel zowel vanuit oostelijke 

richting (Eindhoven) als vanuit westelijke richting (Antwerpen) goed bereikbaar is. Over het 

grondgebied van de gemeente Eersel loopt daarnaast de provinciale weg N397. Deze weg 

verbindt Valkenswaard met Eersel. Ter hoogte van Eersel heeft de N397 een aansluiting op de 

A67. Bij Valkenswaard sluit de N397 aan op de N69 richting Eindhoven en Neerpelt. 

De laatste ruimtelijke ontwikkelingen (2003 - 2010) in de regio zijn met name de 

gereedkoming van de randweg Eindhoven, de start van Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant 

(BBZOB) en het inrichten van VRI’s met korte afstandsradio (KAR). Al deze ontwikkelingen 

zijn erop gericht dat de regio goed bereikbaar is. 

A.3 Verkeersintensiteiten 

In tabel A1 is de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op de drukste hoofdwegen in de 

gemeente Eersel in de periode 2000-2009 weergegeven. Hieruit blijkt dat de 

verkeersintensiteiten op deze wegvakken in de periode 2000-2009 zijn toegenomen. De 

toename varieert van 1,3% verkeersgroei per jaar tot 9,9% verkeersgroei per jaar. 

Woonkern Straatnaam Wegvak Intensiteit 
(gemiddelde werkdag in mvt/etm.) 

Gemiddelde 
verkeersgroei 
per jaar  
(cumulatief) 

verkeerstellin
g uit VVP 2005 

meest recente 
verkeerstelling 

Duizel Steenovens Meerheide - Knegselsedijk 4394 (telling 2000) 7378 (telling 2009) +5,9% 

Eersel Bergeijksedijk Aelenstraat – Willibrorduslaan 6878 (telling 2000) 7608 (telling 2007) +1,5% 

Eersel Duizelseweg Hint – Postelseweg 7623 (telling 2000) 13391 (telling 2006) +9,9% 

Eersel Hees Alsbergdreef – Stuivertje 6963 (telling 2000) 10237 (telling 2009) +4,4% 

Eersel Postelseweg Duizelseweg – Provincialeweg 11069 (telling 2000) 13947 (telling 2009) +2,6% 

Eersel Stokkelen Komgrens – Lage Heide 6200 (telling 2000) 7186 (telling 2007) +2,1% 

Knegsel het Groen Vessemseweg - Huufkes 5707 (telling 2000) 7142 (telling 2008) +2,8% 

Steensel Eindhovenseweg Komgrens – Knegselseweg 8302 (telling 2000) 9073 (telling 2007) +1,3% 

Vessem Jan Smuldersstraat Grootakker - Putterstraat 5662 (telling 2001) 8308 (telling 2009) +4,9% 

Vessem Jan Smuldersstraat Kuilenhurk – Flinkert 5041 (telling 2000) 5675 (telling 2009) +1,3% 

Wintelre Kekkeneind Komgrens – Willibrordusstraat 4321 (telling 2000) 6617 (telling 2009) +4,9% 

Wintelre Willibrordusstraat Everstraatje – Kekkeneind 4830 (telling 2001) 5575 (telling 2008) +2,1% 

Tabel A1: Ontwikkeling verkeersintensiteiten op hoofdwegen in de gemeente Eersel (periode 2000-2009) 

In de afbeeldingen A1 en A2 is een overzicht van de meest recente verkeersintensiteiten in de 

totale gemeente Eersel respectievelijk de kern Eersel weergegeven (in mvt/etm.) 
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Afbeelding A1: Verkeersintensiteiten gemeente Eersel 2005-2010 

(gemiddelde werkdagintensiteit in mvt/etm.) 

 

Afbeelding A2: Verkeersintensiteiten woonkern Eersel 2005-2010 
(gemiddelde werkdagintensiteit in mvt/etm.) 
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A.4 Wegencategorisering 

In het derde Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid (1991) is de term Duurzaam Veilig 

geïntroduceerd. De essentie van Duurzaam veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid 

in de plaats van deze achteraf te bestrijden. De basis binnen Duurzaam veilig is het op elkaar 

afstemmen van functie, vormgeving en gebruik. De wegencategorisering van de gemeente 

Eersel, zoals opgenomen in het VVP 2005, is weergegeven in afbeelding A3. 

 
Afbeelding A3: Wegcategorisering gemeente Eersel 

A.5 Verkeersongevallenanalyse 2004-2009 

Om een algemeen beeld te krijgen van de ontwikkeling van de objectieve 

verkeersonveiligheid in de gemeente Eersel, zijn de verkeersongevallen voor de periode 

2004-2009 aan een nadere analyse onderworpen. De volgende zaken zijn hierbij 

achtereenvolgens in beeld gebracht: 

 ontwikkeling verkeersonveiligheid per jaar; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot wegbeheerder; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot locatie en wegvak/kruispunt; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot botspartner; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot alcohol gebruik; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot de betrokken leeftijdsgroep; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot vervoerwijze; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot weersgesteldheid; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot aard ongeval; 

 verkeersonveiligheid in relatie tot hoofdtoedracht. 
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In tabel A2 is de ontwikkeling van het aantal ongevallen en slachtoffers in de gemeente Eersel 

in de periode 2004-2009 weergegeven. 

Jaar Totaal 
ongevallen 

UMS1
 

ongevallen 
Slachtoffer 
ongevallen 

Aantal 
slachtoffers 

Aanta
l 
doden 

Aantal 
ziekenhuis 
gewonden 

2004 193 152 41 47 0 18 

2005 165 136 29 28 3 10 

2006 146 127 22 23 1 13 

2007 153 125 28 34 0 10 

2008 133 117 16 16 1 17 

2009 87 62 25 26 3 13 

Totaal 880 719 161 174 8 81 
 

Tabel A2: Ontwikkeling ongevallen en slachtoffers in de gemeente Eersel in de periode 2004-2009 

Uit tabel 2 blijkt onder meer dat: 

- Het totaal aantal ongevallen in de gemeente Eersel is gedaald in de periode 20042009 

van 193 ongevallen in 2004 tot 87 ongevallen in 2009 (-55% daling); 

- Het aantal slachtofferongevallen en slachtoffers in 2009 ten opzichte van 2008 is (licht) 

toegenomen. 

In afbeelding A4 zijn de slachtofferongevallen in de gemeente Eersel in de periode 2004-2009 

weergegeven. 

 
Afbeelding A4: Slachtofferongevallen gemeente Eersel periode 2004-2009 

1 Uitsluitend materiële schade (UMS) 
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In figuur A1 is de ontwikkeling van het totaal aantal (slachtoffer)ongevallen in de periode 2004-

2009 grafisch weergegeven. In figuur 2 is de ontwikkeling van het aantal slachtoffers in de 

periode 2004-2009 grafisch weergegeven. Figuren 1 en 2 laten een duidelijk dalende trend in 

het totaal aantal ongevallen en slachtofferongevallen zien in de periode 2004-2009. 

Figuur A1: Ontwikkeling totaal aantal (slachtoffer)ongevallen 

Figuur A2: Ontwikkeling aantal slachtoffers 

Uit tabel A3 blijkt dat bij de meeste ongevallen (ruim 42%) in de periode 2004-2009 

alleen gemotoriseerd verkeer is betrokken. Bij 13% van de ongevallen is sprake van 

ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. 

Botspartners Totaal 
ongevallen 

Totaal 
bestuurders 

Letsel 
bestuurders 

Letsel 
passagiers 

Snelverkeer ! Snelverkeer 372 765 38 7 

Snelverkeer ! Overig 218 233 36 7 

Snelverkeer ! Langzaam verkeer 114 228 47 6 

Overig ! Overig 98 98 0 0 

Snelverkeer eenzijdig 40 40 6 1 

Langzaam verkeer ! Langzaam verkeer 17 35 20 1 

Langzaam verkeer ! Overig 14 17 7 2 

Langzaam verkeer eenzijdig 6 6 3 1 

Overig eenzijdig 1 1 1 0 

Totaal 880 1423 158 25 

Tabel A3: ongevallen op gemeentelijke wegen naar botspartner (2004-2009) 
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Uit tabel A4 blijkt dat 3,4% van de bestuurders die betrokken waren bij ongevallen in de 

periode 2004-2009 alcohol had gebruikt. Bijna 5,5% van deze bestuurders en hun passagiers 

liepen hierbij (ernstig) letsel op. 

Alcohol Totaal 
bestuurders 

Letsel 
bestuurders 

Letsel 
passagiers 

Geen alcohol 1058 110 15 

Wel alcohol, geen artikel 8 20 3 1 

Artikel 8 WVW geconstateerd 29 4 2 

Onbekend 316 41 5 

Totaal 1423 158 23 

Tabel A4: ongevallen uitgedrukt in bestuurders met alcoholgebruik (2004-2009) 

Uit tabel A5 blijkt dat ruim 53% van de bestuurders die betrokken waren bij ongevallen in de 

periode 2004-2009 in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 jaar vallen. Ruim 11% van alle 

bestuurders heeft letsel opgelopen. 

Leeftijd Totaal 
bestuurders 

Aantal bestuurders 
per leeftijdsjaar 

Totaal 
slachtoffers 

Letsel 
bestuurders 

Letsel 
passagiers 

0 t/m 3 jaar 0 0 0 0 0 

4 t/m 11 jaar 4 0,5 2 0 2 

12 t/m 15 jaar 14 3,5 4 4 0 

16 t/m 17 jaar 53 26,5 27 22 5 

18 t/m 24 jaar 252 36 43 39 4 

25 t/m 59 jaar 756 21,6 77 69 8 

60 jaar en ouder 168 - 26 23 3 

Niet gevraagd 0 - 0 0 0 

Onbekend 176 - 4 1 3 

Totaal 1423 - 183 158 25 

Tabel A5: ongevallen uitgedrukt in bestuurders, uitgesplitst naar leeftijdsgroep (2004-2009) 

Uit tabel A6 blijkt dat ruim 60% van de bestuurders die betrokken waren bij ongevallen in de 

periode 2004-2009 een personenauto bestuurde. Van de bestuurders die letsel opliepen was 

39% automobilist, 29% bromfietser en bijna 18% fietser. 

Vervoerwijze Totaal 
bestuurders 

Letsel 
bestuurders 

Letsel 
passagiers 

Totaal 
slachtoffers 

Personenauto 858 62 14 76 

Bestelauto 144 8 0 8 

Vrachtauto 78 0 0 0 

Motor 33 13 0 13 

Overige voertuigen 139 1 0 1 

Railvoertuig 0 0 0 0 

Bromfiets 97 46 5 51 

Fiets 65 28 0 28 

Voetganger 9 0 6 6 

Vast/los object 0 0 0 0 

Dier (bestuurd/geleid) 0 0 0 0 

Dier (onbestuurd/ongeleid) 0 0 0 0 

Totaal 1423 158 25 183 

Tabel A6: ongevallen uitgedrukt in bestuurders uitgesplitst naar vervoerwijze (2004-2009) 
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Uit tabel A7 blijkt dat bijna 75% van alle ongevallen in de periode 2004-2009 tijdens droog 
weer hebben plaats gevonden. Van de ernstige ongevallen heeft bijna 92% plaatsgevonden 
tijdens droog weer. 

Weersgesteldheid totaal 
ongevallen 

slachtoffer 
ongevallen 

UMS 
ongevallen 

Droog 

Regen 

Onbekend 

Sneeuw/Hagel 

Mist 

Niet ingevuld 

Droog + Harde windstoten 

Regen + Harde windstoten 

65

8 

98 

8 

0 

1 

10 

104 

1 

141 

1

4 

4 

0 

1 

0 

1 

0 

51

7 

84 

4 

0 

0 

10 

10

3 

1 

Totaal 880 161 719 

Tabel A7: ongevallen in de gemeente Eersel als gevolg van weersomstandigheden (2004-2009) 

Uit tabel A8 blijkt dat bijna 31% van alle ongevallen in de periode 2004-2009 ongevallen met 

een vast voorwerp betreffen, direct gevolgd door flankongevallen 30%. 

Aard ongeval totaal 
ongevallen 

slachtoffer 
ongevallen 

UMS 
ongevallen 

Flank 263 52 211 

Vast voorwerp 275 44 231 

Kop/staart 128 16 112 

Frontaal 93 21 72 

Eenzijdig 65 15 50 

Dier 37 0 37 

Voetganger 8 6 2 

Onbekend 4 1 3 

Geparkeerd voertuig 4 4 0 

Los voorwerp 3 2 1 

Totaal 880 161 719 

Tabel A8: aard van de ongevallen in de gemeente Eersel (2004-2009) 

Uit tabel A9 blijkt dat bijna 25% van alle ongevallen in de periode 2004-2009 

voorrangsongevallen betroffen. 

Hoofdtoedracht ongeval totaal 
ongevallen 

slachtoffer 
ongevallen 

UMS 
ongevallen 

Voorrang / doorgang 216 58 158 

Afstand bewaren 90 13 77 

Plaats op de weg / bocht 146 22 124 

Inhalen 27 4 23 

Toestand weg / voertuig 46 8 38 

Oversteken 39 5 34 

Afslaande beweging 4 0 4 

Verkeerstekens 2 0 2 

Div. toedrachten 
bestuurder 

2 2 0 

Parkeren 0 0 0 

Overige toedrachten 308 49 259 

Totaal 880 161 719 

Tabel A9: hoofdtoedracht van de ongevallen in de gemeente Eersel (2004-2009) 
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In het vigerende VVP uit 2005 was de verkeersveiligheidsdoelstelling voor Eersel maximaal 

16 ernstige slachtoffers in 2010. Uit de objectieve ongevallenanalyse blijkt dat de gemeente 

Eersel deze doelstelling heeft behaald. In de periode 2004-2009 was sprake van gemiddeld 

15 ernstige slachtoffers per jaar. Wel is er sprake van licht negatieve tendens in 2008 (18 

ernstige slachtoffers) en 2006 (16 ernstige slachtoffers, waarvan 3 doden). De 

verkeersongevalcijfers van 2010 zijn wegens een nieuwe wijze van ongevalregistratie niet te 

gebruiken om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. 

A.6. Subjectieve verkeersonveiligheid 

In Nederland wordt de objectieve verkeersonveiligheid, zijnde het aantal verkeersdoden en 

ziekenhuisgewonden en de gevolgen daarvan (slachtoffers, schade, kosten) als maatgevend 

gezien voor de verkeersveiligheid. De subjectieve verkeersveiligheid, de veiligheid zoals die 

door verkeersdeelnemers wordt beleefd, wordt daar niet tot nauwelijks in meegenomen. 

Aandacht voor de subjectieve verkeersveiligheid draagt echter enerzijds bij aan de kwaliteit 

van het leven en anderzijds aan het in beeld krijgen van mogelijk risicovolle locaties. Het 

probleem is echter dat subjectieve verkeersonveiligheid moeilijk te kwantificeren is en dat er 

geen eenduidige aanpak en theorieën zijn om de beleving van de verkeersveiligheid 

inzichtelijk te maken. 

Subjectieve verkeersonveiligheid kan acuut of chronisch zijn. Bij acute gevoelens van 

dreiging en gevaar gaat het om angst, vrees en schrik tijdens gebeurtenissen in het verkeer. 

Bij chronische gevoelens van dreiging en gevaar gaat het om de zorg over de 

verkeersonveiligheid voor zichzelf en/of anderen. Deze zorg heeft men ook wanneer men 

niet aan het verkeer deelneemt. Deze zorg ontstaat door eigen ervaringen en 

waarnemingen, contacten met anderen en/of informatie uit de media. Het begrip subjectieve 

onveiligheid hangt nauw samen met de begrippen als ‘risicoperceptie’, ‘risicobeleving’ en 

‘risicoacceptatie’. 

Ten aanzien van de subjectieve verkeersonveiligheid bestaat een verband met leefbaarheid. 

Verbetering van de subjectieve verkeersonveiligheid verbetert ook de leefbaarheid. In de 

periode 2005-2011 zijn in de gemeente Eersel bijna 100 klachten over subjectieve 

verkeersonveiligheid ontvangen. Deze klachten zijn onderverdeeld in de navolgende 

categorieën: 

 - Te hoge rijsnelheid; 

 - Slechte oversteekbaarheid; 

-  Sluipverkeer;  

 - Onveilige situatie; 

-  Geluidhinder;  

- Trillingshinder;  

- Parkeerproblematiek;  

 - Beperkt (uit)zicht; 

 - Slechte doorstroming. 

Op afbeelding A5 is een overzicht van de klachten en meldingen per type en locatie 

weergegeven. 
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Afbeelding A5: Klachten en meldingen gemeente Eersel (2005-2011) 

A.6.1. Aandachtspunten vanuit de dorpsraden en PMB 

Op 10 mei en 17 mei 2011 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met de diverse 

dorpsraden, het platform voor mensen met een beperking (PMB) en een afvaardiging van 

gehandicapten. Onderstaand zijn de aandachtspunten ten aanzien van verkeer die zijn 

ingebracht door deze belangenorganisaties weergegeven. 

Dorpsraad Duizel  

 Slecht zicht op de kruising Oude Kerkstraat – Smitseind; 

 Slecht zicht door groenhaag t.h.v. de oversteek Meerstraat - Akkerstraat; 

 Verkeersonveilige bocht Smitseind (plein) door o.a. slecht zicht en versmalling; 

 Fietspad Knegselsedijk ontbreekt; 

 Onveilige oversteek Steenovens; 

 Reconstructie N284: aandacht voor ongewenste verkeersstromen (o.a. op de Weege). 

Dorpsraad Eersel  

 Zeer veel onveilige verkeerssituaties door hoge gereden snelheden en hoge intensiteiten; 

 (Te) veel vracht- en landbouwverkeer in de kern Eersel; 

 VOP (voetgangersoversteekplaats) in Aelenstraat nabij school gewenst; 

 Kerkebogten (WoZoCo): onduidelijke en onveilige situatie; 

 Roodlichtnegatie N284 richting rotonde; 

 Toegankelijkheid, m.n. Eersel-Zuid; 
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 Onduidelijk oversteek Nieuwstraat / Willibrorduslaan; 

 Onveilige aansluiting Hoef / Knegselsedijk. 

Tijdens het buurtcoördinatorenoverleg op 15 december 2010 zijn reeds de specifieke 

probleemsituaties in de kom van Eersel besproken. Een verslag van dit onderdeel van het 

overleg is opgenomen in bijlage H bij het verkeersveiligheidsplan 2012-2016. 

Dorpsraad Knegsel  

 Geen voorstander van verkeersdrempels. 

De dorpsraad Knegsel heeft daarnaast de probleemsituaties in de kom van Knegsel in beeld 

gebracht in de ‘DOP Knegsel; Knegsel wil vooruit!’ d.d. april 2011. Dit document is 

opgenomen in bijlage G bij het verkeersveiligheidsplan 2012-2016. 

Dorpsraad Vessem  

De dorpsraad Vessem geeft aan dat vanwege een beperkt budget de verkeersmaatregelen uit 

het VVP 2005 niet zijn uitgevoerd volgens planning. Daarom worden iedere twee jaar nieuwe 

prioriteiten gesteld op basis van ongevallen, snelheid, intensiteiten en klachten. Vanuit het 

DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) zijn aanvullende initiatieven ontwikkeld. Belangrijkste 

aandachtspunten hierbij zijn: 

 Het ontmoedigen van doorgaand verkeer door Vessem; 

 Veel aandacht voor langzaam verkeer; 

 Aandacht voor poortconstructies; 

 Voorrangssituaties beter regelen; 

 Positief over het plaatselijk toepassen van verkeersdrempels en chicanes; 

 Meer inzetten op handhaven. 

De dorpsraad Vessem heeft daarnaast de probleemsituaties in de kom van Vessem in beeld 

gebracht in de ‘Inventarisatie verkeerveiligheidsplan dorp Vessem’ d.d. maart 2011. Dit 

document is opgenomen in bijlage F bij het verkeersveiligheidsplan 2012-2016. 

Dorpsraad Wintelre  

 Het ontmoedigen van doorgaand (vracht)verkeer door Wintelre; 

 Weren van (vracht)verkeer van en naar vliegveld Eindhoven Airport; 

 Géén voorstander van het (plaatselijk) toepassen van verkeersdrempels; 

 Aandacht voor poortconstructies; 

 Er is sprake van wegversmallingen waarbij de voorrang niet of niet goed is geregeld; 

 Bewoners van de Kloosterstraat willen geen (extra) fysieke verkeersmaatregelen. 

PMB  

 Hinder door terrassen, uitstallingen, gestalde fietsen en beplanting over trottoir; 

 Aandacht voor toegankelijkheid Muzenval; 

 Nieuwstraat slecht toegankelijk; 

 Slechte trottoirs Knegsel; 

 Onvoldoende gehandicaptenparkeerplaatsen in centrum. 

Afvaardiging gehandicapten Eersel  

 Hinder bij slecht weer / niet gestrooid; 

 Bij de winkelvoorzieningen staan fietsen te dicht bij de ingang gestald; 

 Voetpaden op de Postakkers zijn te hoog; 

 Aandacht voor toegankelijkheid trottoirs: afval en kliko’s zijn obstakels; 

 Onveiligheid doordat men op sommige plaatsen de weg op moet; 
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 Slechte verlichting naar zwembad; 

A.6.2. Aandachtspunten Veilig Verkeer Nederland (VVN) 

In het kader van het evalueren en actualiseren van het VVP Eersel is ook VVN afdeling Eersel 
geraadpleegd. Hieronder zijn de vragen en antwoorden weergegeven. 

 Hoe verkeersveilig is de gemeente Eersel volgens VVN?  

VVN heeft geen meldingen ontvangen van bijzonder verkeersonveilige situaties, bij VVN 

zijn geen in het oog springende verkeersonveilige situaties in Eersel bekend. De 

conclusie kan zijn dat Eersel (wat VVN betreft) redelijk verkeersveilig is. 

 Wat heeft de gemeente in de afgelopen jaren (na 2005) goed gedaan? Welke 

maatregelen hebben het gewenste effect?  

De gemeente Eersel heeft de afgelopen jaren beslist een aantal goede maatregelen 

genomen, maar concrete voorbeelden kan VVN niet direct geven. VVN wordt de laatste 

jaren niet meer geraadpleegd over te nemen verkeersmaatregelen. 

 Wat heeft de gemeente niet goed gedaan?  

Het stukje eenrichtingsweg in de Nieuwstraat vindt VVN een slechte maatregel. VVN 

heeft destijds bezwaar gemaakt tegen de invoering hiervan. Het levert meer problemen 

op dan het oplost. Een slechte zaak vindt VVN ook dat het parkeerterrein bij de Plus 

supermarkt niet ontsloten is op het Areven en op het parkeerterrein voor lang parkeren. 

Er is dan een veel betere verkeerscirculatie wat het centrum en de Markt ontlast. Dit zijn 

overigens wel politieke beslissingen geweest. Ook het weer openstellen van de 

Rythoviusbuurt heeft de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in die buurt niet goed 

gedaan. 

 Welke knelpunten op het gebied van verkeersonveiligheid zijn er op dit moment in de 

gemeente?  

Zie ook de eerste vraag. Wel is VVN van mening dat er verkeersremmende maatregelen 

genomen moeten worden op de Duizelseweg. Nu doet zich een prima gelegenheid voor 

i.v.m. de aanleg van nieuw riool. VVN heeft hiervoor al een suggestie aangeleverd. 
 Waar moet de gemeente de komende jaren de aandacht met name op richten?  

Waken voor sluipverkeer dat VVN vreest i.v.m. de herinrichting van de N284. 

 Hoe ver moet de gemeente gaan om een maximumsnelheid fysiek af te dwingen?  

De maximum snelheid fysiek afdwingen is een moeilijke en kostbare zaak. Het is moeilijk 

om maatregelen te nemen die geen ongewenste neveneffecten hebben (zoals drempels, 

druppels / punaises, plateau’s e.d.). VVN vindt bijvoorbeeld het grote aantal druppels / 

punaises in Eersel overdreven en niet effectief. Fysiek afdwingen alleen waar het echt 

nodig is. 

 Moeten alle subjectief verkeersonveilige situaties aangepakt worden?  

Nee. 

A.6.3. Hulpdiensten 

Voor de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) is het van eminent belang dat de 

wettelijke opkomsttijden kunnen worden gehaald. Dit wil zeggen dat men binnen 8 minuten in 

Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre moet kunnen zijn. Om deze 

opkomsttijden te kunnen halen is het van belang dat men met een relatief hoge snelheid over 

de hoofdwegen in de gemeente Eersel kan rijden, zeker buiten de bebouwde kom. De 

hulpdiensten geven meestal de voorkeur aan wegversmallingen en sluizen als 

snelheidsremmende maatregel in plaats van drempels en plateaus. De brandweer laat in het 

advies van de hulpdiensten (d.d. 13-07-2011) weten dat de opkomsttijden van de brandweer 

voor de kernen Steensel, Knegsel en Wintelre een belangrijk aandachtspunt is. 
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A.6.4. Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) 

Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) biedt scholen en gemeenten de helpende hand 

om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven. Het 

BVL is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op 

jongeren tussen 4 en 18 jaar. Door deelname aan het BVL maken de deelnemende scholen 

(zowel basis- als voortgezet onderwijs) Noord-Brabant nog veiliger voor jeugdige 

verkeersdeelnemers. Scholen werken bij het BVL-project nauw samen met het BVL-team van 

de provincie Noord-Brabant, andere BVL-scholen, gemeente, politie, VVN en vele andere 

particuliere organisaties. 

De basisscholen in Eersel zijn allen in het bezit van het BVL. Per jaar zijn er twee 

netwerkbijeenkomsten van alle scholen met de gemeente Eersel en VVN en Giralesgroep. 

Hierbij wordt de stand van zaken bekeken en gegevens en informatie uitgewisseld. Tijdens 

het overleg op 24 mei 2011 met de basisscholen in het kader van het VVP zijn de volgende 

opmerkingen en aandachtspunten naar voren gekomen: 

 Weinig betrokkenheid van ouders 

 Sommige acties werken positief (zoals uitdelen kaarten bij fietscontrole of verkeerd 

gedrag) 

 Met name ouders van de jongere kinderen kunnen beïnvloed worden 

 Continue aandacht voor verkeersveiligheid en verkeersgedrag is nodig 

 Tips geven aan ouders, niet belerend zijn 

 Inrichting van de openbare ruimte is belangrijk 

 Prioriteit geven aan langzaam verkeer (ten opzichte van autoverkeer) 

 Wel voldoende parkeerplaatsen aanbieden (ouders blijven toch met de auto komen) 

 Zoen- en zoefstroken creëren 

In bijlage 1 zijn de gedetailleerde resultaten van de inventarisatie onder basisscholen 

opgenomen. 
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Bijlage 1: Resultaten inventarisatie BVL basisscholen Eersel 

Alle basisscholen in de gemeente Eersel zijn in het bezit van het Brabant Verkeersveiligheids 

Label (BVL). Op 24 mei 2011 heeft een extra inventarisatie plaatsgevonden onder basisscholen in 

het kader van het VVP. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld: 

 hoe jullie de verkeersveiligheid rondom de school en op de school-thuisroutes ervaren; 

 welke knelpunten jullie daarbij constateren wat betreft de inrichting; 

 welke aanpassingen jullie aan de openbare ruimte graag zien; 

 wat jullie reeds doen om de ouders aan te spreken op het verkeersgedrag; 

 welke maatregelen nog genomen kunnen worden om het verkeersgedrag rondom de school te 

verbeteren. 

Vraag 1: Hoe ervaren jullie de verkeersveiligheid rondom de basisschool en op de school-

thuisroutes ? 

 Het aantal brigadiers neemt de laatste jaren af, waardoor er momenteel niet op alle dagen de 

oversteekplaats(en) door brigadiers wordt bemand. (Basisschool St. Lambertus Vessem) 

 geparkeerde auto’s kunnen soms het uitzicht belemmeren. Op het dorpsplein kan wellicht nog 

beter worden aangegeven dat er een school staat. (Basisschool Sint Jan Duizel) 

 de school-thuisroute is voor de kinderen altijd opletten geblazen, ook al is het verkeer in de 

woonwijken wat minder intensief. Tip: in de diverse kernen de verkeersroutes filmen om deze 

op de scholen als beeldend lesmateriaal te kunnen gaan gebruiken. (Basisschool Sint Jan 

Duizel) 

 De verkeersveiligheid rondom Bs de Disselboom in Wintelre is verbeterd door de aanpassing 

van de Kerkstraat (versmallingen). Auto's rijden hier minder hard dan voorheen. Er liggen 2 

duidelijke zebrapaden. Helaas wordt slechts 1 zebrapad gebruikt ivm te weinig vrijwilligers om 

te brigadieren. (Bs de Disselboom Wintelre) 

 De entree van de basisschool Meester Gijbels bij de parkeerplaats is onveilig door de 

combinatie van aankomende fietsende kinderen en ouders met auto's. Aan de straatkant is de 

stoep wat smal. (basisschool Meester Gijbels Knegsel) 

 Wat een onveilige situatie is op de school-thuisroute, is de (een paar jaar geleden ) 

aangepaste voorrangsregel op de doorgaande weg door Knegsel. Deze weg is geen 

voorrangsweg meer (verkeer van rechts heeft voorrang) m.n. bij de splitsing bij het tankstation 

is dit nog vaak verwarrend. Oversteken bij het tankstation is heel gevaarlijk, verkeer rijdt daar 

snel en verschillende kinderen die in het buitengebied wonen, komen hier dagelijks 4 keer. 

(basisschool Meester Gijbels Knegsel) 

 Het enigste probleem is de school-thuisroute via de Eindhovenseweg in Steensel. Auto's rijden 

hier door het rood. Waardoor het een zeer onveilige oversteekplaats is. Hiervoor willen de 

school en ook de bewoners van Steensel graag een oplossing hebben.(basisschool Sinte Lucij 

Steensel) 

Vraag 2: Welke knelpunten constateren jullie wat betreft de inrichting van de openbare ruimte? 

 Veel parkeerproblemen rondom de school bij het halen en brengen van de kinderen. Vooral in 

de Servatiusstraat, waar een stopverbod geldt, wordt veel hinder ervaren en ontstaan soms 

gevaarlijke situaties. (Basisschool St. Lambertus Vessem) 

 Kinderen komende uit de richting Molenwiek/Oude Schoolstraat steken meestal vroeg over bij 

de Wilhelminalaan, zonder dat hier een goede oversteekplaats is. Hetzelfde geldt voor 

kinderen komende uit de Kuilenhurk/Flinkert die vroegtijdig de Jan Smuldersstraat oversteken. 

(Basisschool St. Lambertus Vessem) 
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 De oversteekplaats op de hoek van de Jan Smuldersstraat/Wilhelminalaan wordt door 

automobilisten vaak niet als zodanig gezien/herkend. (Basisschool St. Lambertus Vessem) 

 Het gaat rondom basisschool ’t Busseltje vooral om parkeerproblemen en weinig ruimte tot 

keren. Gevaarlijke situaties omdat er veel autoverkeer is rondom de school, met halen en 

brengen van de kinderen. (obs ´t Busseltje.) 

 Het kruispunt Kloosterstraat/Slikdijk is wel rustiger geworden door de verandering van de weg, 

maar het is wel een moeilijk punt voor kinderen op de fiets. Zeker voor de kinderen die van de 

Slikdijk afkomen. Door de bocht die gemaakt is in het plantsoen om de snelheid eruit te halen 

komen auto's meer op de kinderen af. Door zowel de auto's die van de school kant afkomen 

en de auto's die uit de Kloosterstraat komen. (Bs de Disselboom Wintelre) 

 Ouders melden klachten over de school-thuisroute traject Rosheuvel-Boksheidsedijk-

Voortseweg-Pankenstraat. Door de afsluiting van de Postelseweg rijden er hier veel meer 

(pendel)auto’s dan normaal. Ook wordt er vaak stevig doorgereden. Er zijn dan ook al enkele 

malen "bijna-ongelukken" waargenomen door verschillende ouders waarbij fietsende 

kinderen bijna werden aangereden door een auto. Ook de situatie bij de achteringang bij de 

Kraanvogelweg geeft verkeers- en parkeerzorg. Aanwonenden klagen over de korte maar 

hevige parkeeroverlast tijdens de morgen en middag (met name 12.00 en 15.15u). Ouders 

die de kinderen komen halen parkeren dan dubbel, kans op deukwerk door openslaande 

portieren met daartussen krioelende fietsers, wat vaak gevaarlijke situaties oplevert. 

Bovendien moeten deze auto’s en fietsers bij vertrek uit de Kraanvogelweg weer aansluiten 

op de Pankenstraat en zorgen daar ook weer voor extra onveiligheid. (de regel rechts heeft 

voorrang is geldend, maar toch 'zondigt' men hier vaak.) (St.-Willibrordus Eersel) 

Vraag 3: Welke aanpassingen zien jullie graag aan de openbare ruimte? 

 Meer parkeergelegenheid? Een "Stop & Go" strook? Eenrichtingverkeer? (Basisschool St. 

Lambertus Vessem) 

 We hebben begrepen dat de Wilhelminalaan binnenkort op de schop gaat en dat er 

wegversmallingen komen (hopelijk) met duidelijke voetgangersoversteekplaatsen. Een echte 

oversteekplaats (zebra?) extra op de Jan Smuldersstraat ter hoogte van Way Point zou ook 

wenselijk zijn. (Basisschool St. Lambertus Vessem) 

 Oversteekplaats veranderen in een echt zebrapad en dit ook duidelijk met borden aangeven. 

(Basisschool St. Lambertus Vessem) 

 Verzoek om geel poppetje met vlaggetje aan een paal. (basisschool Meester Gijbels Knegsel) 

 Er zijn te weinig stoepen in Knegsel. (basisschool Meester Gijbels Knegsel) 

 Wijzigen aan- en afvoer van verkeersstromen richting speelplaats en rondom school, zorgen 

voor voldoende fietsstalling, sluiten poort bij Kraanvogelweg (St.-Willibrordus Eersel) 

 benutten van parkeerplaatsen in Pankenstraat (St.-Willibrordus Eersel) 

 gele trottoirbanden bij oversteekplaats Hoolstraat (alleen parkeren in aangegeven vakken) 

(St.-Willibrordus Eersel) 

 borden verboden te parkeren bij parkeerplaats sporthal tegen zijde school (alleen parkeren in 

de aangegeven vakken) (St.-Willibrordus Eersel) 

 creëren van extra parkeerplaatsen aan zijde school (nu gras) bij parkeerplaats sporthal 

(nagaan bestemmingsplan) (St.-Willibrordus Eersel) 

 creëren van extra uitrit bij parkeerplaats sporthal; zo krijg je een in- en uitgang. (St.-

Willibrordus Eersel) 

 plaatsen verkeersborden (gevaarlijk punt/schoolkinderen) in Pankenstraat nabij zijstraat van 

Kraanvogelweg (St.-Willibrordus Eersel) 
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Vraag 4: Wat doen jullie reeds om de ouders aan te spreken op het verkeersgedrag? 

 Communicatie via de (digitale) schoolkrant en aanspreken op straat. Bij veel langdurig 

overlast wordt ook wel eens de inzet van politie ingeroepen. (Basisschool St. Lambertus 

Vessem) 

 op school is een verkeerswerkgroep waarin twee ouders zitting hebben, bij de praktische 

lessen worden ouders ingezet om de kinderen te begeleiden, de fietskeuring van groep 7 

gebeurt door ouders, met regelmaat wordt in de maandbrief verkeersinformatie opgenomen, 

o.a. over: verlichting, donkere en lichte kleding, een goede fiets, voorbeeldgedrag bij 

oversteken enz. (Basisschool Sint Jan Duizel) 

 Er zijn afspraken gemaakt met de ouders over: de route die ouders volgen als ze de kinderen 

met de auto naar school brengen en wanneer de kinderen met de fiets komen; het halen en 

brengen van kinderen : auto's parkeren op het parkeerterrein. Ouders wachten de kinderen op 

de speelplaats op cq. laten de kinderen het plein op lopen bij de hoofdingang van het plein en 

niet bij het paadje naar het parkeerterrein; We spreken ouders er individueel op aan als ze 

deze afspraken niet naleven. (basisschool Meester Gijbels). 

 kleine initiatieven middels ouderbrieven, verlichtingscampagne, fietskeuring, verkeersexamen, 

berichtgeving in maandelijks schoolblad vanuit de verkeersouder, participatie ouders bij 

verkeersprojecten op school (verkeersfietstocht en wandelingen, verkeerscircuits). Soms ook 

onderwerpen bespreken op de vergadering van de oudervereniging (St.-Willibrordus Eersel) 

Vraag 5: Welke maatregelen kunnen nog genomen worden om het verkeersgedrag rondom de 

school te verbeteren? 

 Wij stimuleren ouders en kinderen om zoveel mogelijk te voet naar school te komen. Ook in de 

toekomst zullen wij dit blijven doen. (Basisschool St. Lambertus Vessem) 

 Groter en gedegener opzetten en uitvoeren van acties (o.a. vanuit POV-Seef) mbt aanspreken 

van ouders; werkgroep denkt over zulke acties na en kijkt goed wat en wanneer er zoiets 

wordt ondernomen. Het staat snel op ‘gespannen’ voet dat je als school de ouders niet zulk 

gedrag kan gaan voorschrijven. Het blijft een zoeken naar juiste communicatie in deze. 

Daarnaast aandacht in de groepen voor praktijksituaties middels actuele foto’s/ digiborden 

(St.-Willibrordus Eersel) 

 uit te voeren actie mbt ontmoediging van met de auto naar school komen oftewel het 

stimuleren van voet- en fietsverkeer naar school (St.-Willibrordus Eersel) 



Bijlage B 
SWOV-artikel ongevallenregistratie 



 

 

September 2011 

De sterk dalende registratiegraad van verkeersdoden en verkeersgewonden in het Bestand 

geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) heeft te maken met recente ontwikkelingen 

bij de politie. Dit blijkt uit recent SWOV-onderzoek naar de registratie van verkeersdoden. 

Foto: Paul Voorham 

Verkeersdoden niet nauwkeurig in beeld 

CBS 

Elk jaar stelt het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) vast hoeveel mensen er zijn 

omgekomen als gevolg van een verkeersongeval. 

Het CBS gebruikt hiervoor diverse bronnen: 

informatie van artsen die de lijkschouw hebben 

uitgevoerd, dossiers van arrondissementsparket-

ten en het bestand BRON. In BRON worden de 

kenmerken van verkeersongevallen en 

slachtoffers vastgelegd die door de politie worden 

verzameld. Het SWOV-onderzoek maakt 

duidelijk dat het CBS op basis van de beschikbare 

gegevens op correcte wijze het jaarlijks aantal 

verkeersdoden in Nederland vaststelt. Maar 

tevens concludeert de SWOV dat de gebruikte 

methode bij het CBS verbeterd kan worden. 

Voor verkeersveiligheidsbeleid- en onderzoek is 

niet alleen het aantal verkeersdoden van belang, 

maar vooral de kenmerken van deze 

verkeersdoden en van de ongevallen waarbij zij 

betrokken waren. De meest relevante kenmerken 

moeten komen uit BRON. 

Registratiegraad 

Tussen overlijden en in BRON terechtkomen 

zitten vele stappen. Zo zijn er verkeersdoden die 

niet als zodanig in de politieregistratie 

opgenomen zijn en die dus ook niet in BRON 

verschijnen. De registratiegraad voor verkeers-

doden nam de laatste jaren geleidelijk af, maar 

dook in 2010 plotseling van ongeveer 90% naar 

84%. Met de registratie van ernstig ver-

keersgewonden is het nog slechter gesteld. De 

SWOV heeft onderzocht welke factoren hebben 

bijgedragen aan de plotselinge, sterke daling van 

de registratiegraad van BRON in 2010. Zij 

concludeert dat de daling samenvalt met twee 

recente ontwikkelingen bij de politie. 

Ten eerste is per 1 januari 2010 de zogeheten 

registratieset vervallen. Dit was een formulier 

dat de politie diende in te vullen bij ernstige 

ongevallen en dat uitgebreide informatie be-

vatte. De politie kan nu bij sommige dodelijke 

ongevallen volstaan met een proces-verbaal 

van bevindingen. Bij niet-dodelijke ongevallen 

en indien geen vervolging in verband met het 

ongeval hoeft plaats te vinden, volstaat een 

zogeheten kenmerkenmelding. Deze bevat 

echter vaak lang niet genoeg informatie om het 

ongeval in BRON in te kunnen voeren. 

Ten tweede is de politie in 2009 overgegaan op 

één registratiesysteem, de Basisvoorziening 

Handhaving (BVH). De Algemene Rekenka-

mer heeft in 2010 op verzoek van de Tweede 

Kamer onderzoek gedaan naar de besluitvor-

ming rond de invoering van BVH. De conclu-

sies van de Algemene Rekenkamer laten zien 

dat de invoering van BVH een negatief effect 

kan hebben op de kwaliteit van de ongevallen-

registratie. 

Aanbevelingen 

Het SWOV-onderzoek heeft geresulteerd in 

enkele aanbevelingen die de registratie van het 

aantal verkeersdoden en -gewonden kunnen 

verbeteren. Zo geeft de SWOV in overweging 

om de registratieset voor verkeersdoden en ern-

stig verkeersgewonden opnieuw in te voeren. 

Verder stelt de SWOV voor om de kenmerken-

melding uit te breiden met meer variabelen, 
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zodat het eenvoudiger is om informatie uit 

andere bronnen hieraan te koppelen. Om de 

politieorganisatie in de gelegenheid te stellen 

om vollediger te registreren, zal de software 

die de organisatie gebruikt gebruiksvriende-

lijker moeten worden. De SWOV voorziet dat 

dit zowel tot een kwaliteitsverbetering van 

de gegevens zal leiden, als tot een efficiëntere 

werkwijze. Daarnaast beveelt de SWOV aan om 

onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde 

van het gebruik van gegevens uit de Landelijke 

Medische Registratie (LMR) door het CBS. Het 

advies is dit te doen zodra de LMR-gege-vens 

voor 2010 beschikbaar komen. 

Dit onderzoek is beschreven in het volgende 

SWOV-rapport: 

De registratie van verkeersdoden in Nederland. 

M. Vis, M. Reurings, N. Bos, H. Stipdonk & F. 

Wegman. R2011-10. SWOV, Leidschendam 
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Bijlage C 
Ongevallenlijst gemeente Eersel 2004-2009 



VERKEERSONGEVALLEN 2004-2009 / KRUISPUNTEN - GEMEENTELIJKE WEGEN 

Locatie Totaal UMS Slachtoffer 

pankenstraat, welsh divisionstraat 9 9 0 

aengilbertusstraat, kerkstraat, willibrorduslaan 8 7 1 

bospoort, nieuwstraat, schoolstraat 7 6 1 

duizelseweg, hint, markt, nieuwstraat 6 5 1 

jan smuldersstraat, wilhelminalaan 6 5 1 

postelseweg 6 4 2 

alsbergdreef, eindhovenseweg, hees 5 2 3 

dukesvoort, hoef 5 3 2 

hoef, knegselsedijk 5 2 3 

buivensedreef, meerheide, steenovens 4 3 1 

donk, ellenbroek, heike, stroomkesberg 4 4 0 

eindhovenseweg, knegselseweg 4 2 2 

gaobertstraat, mgr de haasstraat 4 4 0 

hazenstraat, stokkelen 4 3 1 

lage heide, stokkelen 4 3 1 

lindehof z, mgr de haasstraat, mortel 4 3 1 

meerheide, steenovens 4 4 0 

bergeyksedijk, schadewijkstraat, willibrorduslaan 3 3 0 

buivensedreef, duiselseweg, eerselseweg 3 1 2 

dalemsedijk, duizelseweg, postelseweg 3 3 0 

dalemsedijk, grote aardweg 3 3 0 

dalemsedijk, postelseweg 3 3 0 

eerselseweg, het groen, vessemseweg 3 3 0 

flinkert, jan smuldersstraat, mr de la courtstraat 3 2 1 

grote aardweg, rootseweg 3 3 0 

katerstraat, mr de la courtstraat, postels huufke 3 3 0 

knegselsedijk, steenovens 3 3 0 

lindestraat, odradastraat 3 3 0 

mgr de haasstraat, nieuwstraat 3 2 1 

nieuwstraat, willibrorduslaan 3 3 0 

quackelaer, willibrorduslaan 3 1 2 

urnenweg, vessemseweg 3 2 1 

aelenstraat, bergeyksedijk 2 2 0 

aengilbertusstraat, mgr de haasstraat 2 2 0 

biesvendreef, knegselsedijk 2 1 1 

boksheide, spijkertsedijk, zandhoefseweg 2 1 1 

boksheidsedijk, rosheuvel, voortseweg 2 2 0 

broekstraat, heibloem, voort 2 2 0 

d'n grote aard, jan smuldersstraat 2 2 0 

de achterste donk, stroomkesberg 2 2 0 

de velden, markt 2 2 0 

dijk, kapelweg 2 2 0 

dijk, zr. reinildislaan 2 2 0 

dreef, schadewijkstraat 2 2 0 

eindhovenseweg, korte kerkstraat 2 2 0 

gaobertstraat, gebroeders hoeksstraat, willibrorduslaan 2 2 0 

het groen, zandoerleseweg 2 2 0 

heurskensbocht, veldhovenseweg 2 2 0 

holster, postelseweg, schapendries 2 2 0 

kapelweg, van den boomstraat 2 2 0 

kapelweg, voortseweg 2 2 0 

kreiel, oostelbeersedijk 2 1 1 

laaghuizerweg, voortseweg 2 1 1 

lindestraat, mgr de haasstraat 2 2 0 

markt 2 2 0 

oeyenbos, oude dijk 2 2 0 

pankenstraat, voortseweg 2 2 0 

postakkers, schoolstraat 2 1 1 

aelenstraat, hoolstraat 1 1 0 



VERKEERSONGEVALLEN 2004-2009 / KRUISPUNTEN - GEMEENTELIJKE WEGEN 

Locatie Totaal UMS Slachtoffer 
akkerstraat, meerstraat 1 1 0 

akkerweg, kerkstraat 1 0 1 

alsbergdreef, molenveld, schadewijk 1 1 0 

antwerpsebaan, het groen, past eykenweg 1 1 0 

areven, dijk 1 1 0 

areven, postakkers 1 1 0 

bergeyksedijk, kerkevelden 1 1 0 

berkakkers, molenakkers, speeldries 1 1 0 

berkvenseweg, dalemsedijk 1 0 1 

berkvenseweg, donk 1 1 0 

berkvenseweg, vlasberg 1 0 1 

biemeren, groenstraat, willibrordusstraat 1 1 0 

boksheide, boksheidsedijk 1 1 0 

bospoort, johannes de kortstraat 1 0 1 

broekstraat, stokkelen 1 0 1 

buivensedreef 1 1 0 

de wetering, zandoerleseweg 1 0 1 

den heuvel, het groen 1 0 1 

dijk, eikenburg 1 1 0 

dijk, kerkstraat 1 0 1 

donk, oude kerkstraat, wolverstraat 1 1 0 

driehuizen, mr de la courtstraat 1 1 0 

duizelseweg 1 0 1 

duizelseweg, hint 1 1 0 

eerdbrand, voort 1 1 0 

eindhovenseweg, jan hagelaersweg 1 1 0 

eindhovenseweg, kerkdreef 1 0 1 

eindhovenseweg, riethovenseweg 1 1 0 

forum, gebint 1 0 1 

frankenstraat, pankenstraat 1 1 0 

ganzestaartsedijk, vlasberg 1 1 0 

gaobertstraat, odradastraat 1 1 0 

gebroeders hoeksstraat, schoolstraat 1 1 0 

groenewoud, leeuwerik, servatiusstraat 1 0 1 

grootakker, hoogeloonseweg, jan smuldersstraat 1 0 1 

grootakker, kerkberg 1 0 1 

habraken, hertstraat 1 0 1 

hazenstraat, schadewijkstraat 1 0 1 

heibloem, leest 1 0 1 

heilige geeststraat, postelseweg 1 0 1 

hemsstraat, wintermanshof 1 1 0 

hertheuvelsehoef, voort 1 1 0 

hoekdries, past eykenweg 1 1 0 

hoogcasteren, hoogeloonsedijk, mr de la courtstraat, vessemseweg 1 1 0 

hoogeloonseweg, vondereind 1 1 0 

hoolhof, hoolstraat 1 0 1 

hoolstraat, kerkstraat 1 1 0 

ir van meelweg, stroomkesberg 1 1 0 

jan smuldersstraat, kuilenhurk 1 1 0 

jan smuldersstraat, leeuwerik 1 1 0 

jan smuldersstraat, lille 1 1 0 

jan smuldersstraat, servatiusstraat 1 1 0 

kapelweg, kerkstraat 1 1 0 

keijenhurkseweg, meerven, stroomkesberg 1 1 0 

kekkeneind, kloosterstraat, willibrordusstraat 1 1 0 

kortkruisdijk, postelseweg 1 1 0 

krekelbos, postelseweg 1 1 0 

landsardseweg 1 1 0 

lindestraat, nicolaas sichmansstraat 1 1 0 



VERKEERSONGEVALLEN 2004-2009 / KRUISPUNTEN - GEMEENTELIJKE WEGEN 

Locatie Totaal UMS Slachtoffer 

lindestraat, postakkers, willibrorduslaan 1 1 0 

maaskant, mr de la courtstraat 1 0 1 

meerheide 1 1 0 

mostheuvel, rouwven 1 1 0 

nieuwstraat, odradastraat 1 1 0 

oeyenbos, veldhovenseweg 1 1 0 

oostelbeersedijk, rouwven 1 0 1 

oude dijk, steenselseweg 1 1 0 

oude postelseweg, voortseweg, zr. reinildislaan 1 1 0 

pankenstraat, van der zandenstraat 1 1 0 

pastorij, wilhelminalaan 1 0 1 

pikhoek, voortseweg 1 1 0 

postelseweg, rootseweg 1 1 0 

postelseweg, spijkertsedijk 1 1 0 

quackelaer, schoolstraat 1 1 0 

smitseind, wolverstraat 1 1 0 

voortseweg 1 0 1 

onbekend, niet gekoppeld aan exacte kruispuntlocatie 48 41 7 

Totaal 311 249 62 



Locatie Totaal UMS Slachtoffer 

postelseweg 40 32 8 

urnenweg 25 24 1 

nieuwstraat 22 19 3 

jan smuldersstraat 18 15 3 

stokkelen 15 13 2 

eindhovenseweg 14 11 3 

hoef 14 12 2 

schadewijk 14 12 2 

stroomkesberg 12 7 5 

wolverstraat 12 12 0 

mr de la courtstraat 11 8 3 

hees 10 6 4 

het groen 10 10 0 

schadewijkstraat 10 8 2 

biemeren 9 3 6 

merenweg 9 8 1 

oostelbeersedijk 9 9 0 

willibrorduslaan 9 8 1 

boksheidsedijk 8 7 1 

eerselseweg 8 5 3 

grote aardweg 8 5 3 

oirschotsedijk 8 7 1 

kerkstraat 7 6 1 

markt 7 4 3 

rootseweg 7 5 2 

voortseweg 7 7 0 

grootakker 6 5 1 

meerheide 6 5 1 

spijkertsedijk 6 5 1 

steenovens 6 5 1 

steenselseweg 6 6 0 

vessemseweg 6 4 2 

dalemsedijk 5 4 1 

ganzestaartsedijk 5 5 0 

kapelweg 5 5 0 

slikdijk 5 5 0 

veldhovenseweg 5 2 3 

zandoerleseweg 5 4 1 

habraken 4 3 1 

hoogeloonseweg 4 2 2 

kerver 4 3 1 

knegselsedijk 4 2 2 

meer 4 4 0 

mr van hasseltweg 4 4 0 

stevert 4 4 0 

voort 4 2 2 

alsbergdreef 3 3 0 

bergeyksedijk 3 2 1 

bijsterveld 3 3 0 

buivensedreef 3 3 0 

donk 3 2 1 

eerdbrand 3 3 0 

heikesestraat 3 3 0 

hint 3 2 1 

hoogeloonsedijk 3 3 0 

johannes de kortstraat 3 3 0 

knegselseweg 3 3 0 

koperslager 3 3 0 

kuilenhurk 3 2 1 

lange voren 3 3 0 

 

Locatie Totaal UMS Slachtoffer 

lantie 3 2 1 

mgr de haasstraat 3 2 1 

mostheuvel 3 2 1 

oude postelseweg 3 1 2 

puttendijk 3 3 0 

rouwven 3 2 1 

wilhelminalaan 3 3 0 

boevenheuvel 2 2 0 

boksheide 2 1 1 

brouwer 2 2 0 

buikheide 2 2 0 

dukesvoort 2 2 0 

ellenbroek 2 1 1 

frans van nunenstraat 2 2 0 

groenstraat 2 2 0 

groes 2 1 1 

heike 2 1 1 

kerkberg 2 2 0 

koemeer 2 2 0 

kortkruisdijk 2 1 1 

kuiper 2 2 0 

landsardseweg 2 2 0 

molenveld 2 2 0 

mortel 2 2 0 

riethovenseweg 2 2 0 

rosheuvel 2 2 0 

sigarenmaker 2 2 0 

tasbroekwegje 2 2 0 

vondereind 2 2 0 

willibrordusstraat 2 2 0 

akkerweg 1 1 0 

berkvenseweg 1 0 1 

bloxstraat 1 1 0 

bospoort 1 1 0 

braak 1 1 0 

breemakkerweg 1 1 0 

de nie 1 1 0 

de steenoven 1 1 0 

de velden 1 0 1 

de weege 1 1 0 

dijk 1 1 0 

duiselseweg 1 1 0 

duizelseweg 1 1 0 

eikenbocht 1 1 0 

gebroeders 

hoeksstraat 

1 1 0 

hazenstraat 1 1 0 

hertheuvelsehoef 1 0 1 

hoek 1 1 0 

hoolstraat 1 1 0 

jan hagelaersweg 1 1 0 

katerstraat 1 1 0 

kekkeneind 1 0 1 

kerkbeemd 1 1 0 

kerkdreef 1 1 0 

korenbloemlaan 1 1 0 

laaghuizerweg 1 1 0 

lage heide 1 1 0 

larikslaan 1 1 0 

leeuwerik 1 1 0 
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VERKEERSONGEVALLEN 2004-2009 / WEGVAKKEN - GEMEENTELIJKE WEGEN 

Locatie Totaal UMS Slachtoffer 

lille 1 1 0 

nedermolen 1 1 0 

odradastraat 1 1 0 

oude kerkstraat 1 0 1 

pankenstraat 1 1 0 

rapen 1 1 0 

sint janstraat 1 1 0 

smitseind 1 1 0 

teulland 1 1 0 

wanmolen 1 1 0 

Totaal 569 470 99 



Bijlage D 
Knelpuntenlijst snelheden en intensiteiten 
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Straatnaam Kanaal 1 v.a. Kanaal 2 v.a. Datum Geldende snelheid Breedte vd weg Etmaalint. werkdag V85 Knelpunt Opmerking  

DUIZEL 

Donk Berkvenseweg Wolverstraat 21-4-2010 30 5,7 975 46 snelheid  
Langrijt landrop Domineespad 8-9-2009 60 4,7 870 83 snelheid  
Meerstraat Lange Akker Akkerstraat 15-9-2008 30 5,6 1120 52 snelheid  
Smitseind Wolverstraat Gildestraat 22-4-2010 30 5,5 2023 42 snelheid  
Weege, de Hoef Domineespad 8-9-2009 60 4,5 1424 79 snelheid  
Wolverstraat Donk Hapertseweg 27-3-2007 30 6,0 795 51 snelheid   

EERSEL 

Aelenstraat Hoolstraat Bergeijksedijk 23-2-2012 30 6,0 2015 41 snelheid  
Areven Dijk Postakkers 23-9-2008 30 5,7 2318 51 snelheid  
Bospoort Kortstraat Joh.d. Nieuwstraat 23-9-2008 30 6,0 2670 53 snelheid  
Dijk Zuster Reinildusstraat Areven 30-11-2011 30 4,7 3086 39 snelheid telling 2010 was 44 km/h 

Dreef   21-6-2010 30 7,0 707 45 snelheid telling 2009 was 57 km/h 

Dreef Lindestraat Midakkers 20-7-2009 30 7,0 1627 57 snelheid  
Drieske Hongerman Krekelbos 20-7-2009 30 4,2 147 38 snelheid  
Eerseliusstraat Math. Gielmanstraat P. Bospoort 21-10-2010 30 6,0 114 39 snelheid  
Gaobertstraat Mgr.d.Haasstraat Berkakkers 24-3-2010 30 6,0 1280 39 snelheid  
Groes Voortseweg Gagel 27-11-2008 30 5,8 1578 46 snelheid  
Hazenstraat Stokkelen Huisnr. 3 15-11-2011 30 4,2 2435 42 snelheid  
Holster Hollandsehoef Horstveld 9-9-2010 30 5,5 437 39 snelheid telling 2008 was 58 km/h 

Hoogstraat Schadewijkstraat Hazenstraat 8-6-2007 30 4,0 339 52 snelheid  
Hoolstraat Aelenstraat Bloxstraat 23-2-2012 30 6,1 1509 40 snelheid  
Kortkruisdijk Holster Horstveld 9-9-2010 30 5,5 570 44 snelheid  
Kortstraat Joh.d. Gielmanstraat P. Bospoort 30-11-2011 30 6,0 1107 41 snelheid  
Krekelbos Postelseweg Krekelbos 18-11-2008 30 5,3 540 48 snelheid  
Kromme Molenweg Molenweg Berkakkers 24-3-2010 30 6,2 300 41 snelheid  
Lindestraat Mgr.d.Haasstraat Dreef 22-3-2011 30 - 549 41 snelheid telling 2009 was 52 km/h 

Mgr de Haastraat   3-11-2010 30 6,0 2909 49 snelheid  
Mortel Dreef Kuilenhurk 22-3-2011 30 - 814 47 snelheid  
Nieuwstraat Bospoort P.Gielmansstraat 9-2-2011 30 4,2 3265 38 snelheid telling 2008 was 52 km/h 

Odradastraat Nieuwstraat Lindehof Noord 9-6-2010 30 6,0 680 40 snelheid  
Oude Postelseweg Draaiboom Voorseweg 26-1-2011 30 4,7 2203 45 snelheid  
Pankenstraat Voortseweg Frankenstraat 30-10-2008 30 7,0 2039 40 snelheid  
Postakkers   30-11-2011 30 4,5 1490 44 snelheid  
Postelseweg   2008 50 5,7 8550 58 snelheid  
Quackelaer Otterdijk Areven 9-2-2011 30 5,4 888 38 snelheid telling 2008 was 48 km/h 
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Straatnaam Kanaal 1 v.a. Kanaal 2 v.a. Datum Geldende snelheid Breedte vd weg Etmaalint. werkdag V85 Knelpunt Opmerking 

Schadewijkstraat Dreef Prov.weg 22-3-2011 50 6,1 3788 59 snelheid  
Schapendries Zicht Bogerd 30-10-2008 30 6,1 1008 44 snelheid  
Stokkelen Plaatse Hazenstraat 13-3-2008 50 6,3 5897 64 snelheid  
Voortseweg Oude Postelseweg Laaghuizerweg 20-7-2010 30 6,0 2399 48 snelheid   

KNEGSEL 

Het Groen Vessemseweg Huufkes 21-9-2011 30 5,4 5824 47 snelheid  
Zandoerleseweg Schutsboomstraat Komgrens 20-10-2008 30 5,1 3148 56 snelheid   

STEENSEL 

Eindhovenseweg Frans van nunenstraatKorte kerkstraat 10-5-2011 30 4,2 434 40 snelheid  
Knegselseweg Eindhoveseweg Genderdreef 31-10-2011 30 5,0 1491 52 snelheid  
Riethovenseweg Nunenstraat Fr.v. Eindhovenseweg 31-10-2011 30 5,3 1930 51 snelheid   

VESSEM 

Courstraat de la   2008 / 2009 30 5,5 2811 57 snelheid  
Groenewoud Den Hofpad Servatiusstraat 7-4-2010 30 5,5 293 38 snelheid  
Grote Aard de Smuldersstraat J. Kuilenhurk 12-2-2009 30 3,8 250 48 snelheid  
Heike Predikant Heikesestraat 6-7-2010 30 4,8 3989 50 snelheid  
Putterstraat Wilhelminalaan Hooge Akker 4-9-2008 30 3,7 1200 54 snelheid  
Smuldersstraat J. Grootakker Putterstraat 7-9-2011 30 5,2 5075 41 snelheid telling 2009 was 58 km/h 

Wilhelminalaan Smuldersstraat J. Putterstraat 7-9-2011 30 4,8 4108 48 snelheid telling 2008 was 51 km/h  

WINTELRE 

Akkerweg De Biezenvelden Kerkstraat 25-6-2008 30 3,6 591 40 snelheid  
Biemeren Komgrens Groenstraat 17-1-2012 30 5,2 2843 62 snelheid  
Het Aangelag Den Dries Het aangelag hn 9 25-6-2008 30 4,1 258 48 snelheid  
Kerkstraat Akkerweg Kloosterstraat 17-10-2011 30 5,5 2709 44 snelheid telling 2010 was 44 km/h 

Kerkstraat Akkerweg Aangelag 2-3-2010 30 5,0 3317 41 snelheid  
Kerkstraat Willibrordusstraat Aangelag 17-10-2011 30 5,8 3300 39 snelheid  
Kloosterstraat Willibrordusstraat Margrietlaan 25-6-2008 30 5,5 1902 55 snelheid  
Kloosterstraat   2008 30 6,3 5216 53 snelheid  
Oirschotsedijk Bijsterveld T Dekske 17-1-2012 60 5,1 1078 71 snelheid  
Slikdijk Mostheuvel Akkerweg 17-10-2011 30 6,2 3015 48 snelheid telling 2010 was 57 km/h 

Willibrordusstraat Kerkstraat Groenstraat 17-10-2011 30 6,2 3572 49 snelheid telling 2010 was 50 km/h 



Bijlage E 
Lijst klachten en meldingen 
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Klacht Plaats van het probleem 

Bibeko 

Aard van het probleem (prio hoog) Aard van het probleem (prio laag) 

Opmerking 

Snel- 

heid 

Over- 

steken 

Sluip- 

verkeer 

Onveilig- 

heid 

Geluid Tril- 

lingen 

(Uit) 

zicht 

Door-

stroming Nr. Datum Plaats Straat/wijk 

1 20-1-2009 Vessem Mr. de la Courtstraat nee ja    ja ja   Klacht over geluidsoverlast door verhoogde kruisvlak, oorzaak kan snelheid zijn 

12-5-2006 Vessem Mr. de la Courtstraat nee ja   ja      
17-8-2006 Vessem Mr. de la Courtstraat ja ja   ja     Ze rijden te snel binnen de kom met fietsers op de rijbaan en te snel buiten de kom. 

10-10-2006 Vessem Mr. de la Courtstraat nee ja      ja  er wordt te snel gereden op de mr. De la courtstraat 

7-7-2008 Vessem Mr. de la Courtstraat  ja  ja  ja    Klachten van meerdere bewoners over geluid en trillingen ivm de aan-gebrachte plateaus in de straat bij Postels Huufke. 

11-2-2011 Vessem Mr. de la Courtstraat ja ja     ja   er wordt te snel gereden wordt op de Mr. De la Courtstraat en door het plateau op de kruising MrdelaCourtstraat en Katerstraat zijn er veel trillingen en komen er scheuren in huizen. 

2 10-3-2009 Vessem Jan Smuldersstraat ja ja   ja     Bewoners klagen over onveiligheid en hoge snelheden van het verkeer en over de bromfiets op het fietspad bibeko. 

8-7-2009 Vessem Jan Smuldersstraat ja    ja      
6-11-2009 Vessem Jan Smuldersstraat ja ja   ja   ja  Op kruising krijgt meneer geen voorrang ook vind hij dat er te hard wordt gereden en dat de versmalling voor fietsers levensgevaarlijk is 

7-4-2005 Vessem Jan Smuldersstraat ja ja   ja     hoge snelheid auto's en hoge snelheid brommers op fietspad bibeko 

3 8-2-2007 Eersel Boksheide nee ja  ja      te hoge snelheid van het verkeer op de Boksheidsedijk in relatie met de fietsers. 

3-3-2010 Eersel Boksheide nee ja        Mevrouw zegt dat er 's ochtends en 's avonds snelheden tot 100 km/h worden bereikt 

23-5-2008 Eersel Boksheidsedijk ja ja ja       Willibrordusschool meld een gevaarlijke situatie voor kinderen op T-splitsing Rosheuvel - Boksheidsedijk. Hoge snelheid en geen voorang van rechts voor fietsers kinderen. 

4 15-9-2008 Eersel Dreef ja ja  ja ja   ja  Veel verkeer door de Molenakkers (Dreef en Lindestraat) en rijdt met hoge snelheid dat onveiligheid veroorzaakt. 

22-12-2008 Eersel Dreef ja ja        Bewoner klaagt over te hard rijden in de straat (30km/zone) 

22-7-2009 Eersel Dreef ja ja        Bewoner klaagt over te hoge snelheid op de Dreef. 

5 12-11-2007 Eersel Midakkers ja    ja     Klacht is dat er geen goed te belopen voetpad aanwezig is aan de noordzijde van de Dijk ivm route Koperwiek naar de Markt. Met rollator of invalidewagen is het helemaal niet te doen. 

25-11-2008 Eersel Midakkers ja ja   ja     Bewoner klaagt over te hard rijden in de straat (30km/zone) en veiligheid 

14-2-2009 Eersel Midakkers ja ja   ja     Bewoner klaagt over te hard rijden in de straat (30km/zone) en veiligheid 

6 6-10-2009 Steensel Eindhovenseweg ja ja        tussen de rotondes rijden auto's hard en halen ze elkaar in 

7-10-2010 Steensel Eindhovenseweg ja  ja  ja     Rood reed bij een voetgangers verkeerslicht op de Eindhovenseweg in 

7 15-5-2007 Eersel Hazenstraat neen ja  ja ja ja Ja   te hoge snelheid en teveel verkeer. Stelt voor om binnen de kom te komen liggen en 30 km/u maatregelen. 

22-11-2006 Eersel Hazenstraat ja ja  ja ja     er wordt te snel gereden en het is onveilig voor kinderen ivm ontbreken van trottoirs. 

8 22-1-2007 Eersel Hint ja ja     ja   er wordt te snel gereden over het Hint en vrachtauto zorgen voor trillingen en daardoor scheuren. 

2-9-2008 Eersel Hint ja   ja ja     Bewoner klaagt over het feit dat veel automobilisten tegen de richting inrijden ondanks het verbodsbord + effect eenrichtingsverkeer 

9 26-5-2008 Eersel Hoolstraat ja ja   ja     Hoge snelheid van het verkeer en daardoor hond aangereden in Hoolstraat thv Hoolhof 

18-4-2009 Eersel Hoolstraat ja         Bewoner woont in een seniorenwoning tegenover sporthal en moet vaak een heel stuk naar hun huis lopen omdat de parkeerplaats bij de sporthal vol is. 

10 27-5-2009 Eersel Kapelweg ja ja  ja ja ja    Klacht over de onveiligheid van de Kapelweg door hard rijden, sluipverkeer gevolg ook geluidsoverlast. 

15-7-2009 Eersel Kapelweg ja ja  ja ja ja    Bewoner klaagt over de onveiligheid van de Kapelweg door hard rijden, sluipverkeer gevolg ook geluidsoverlast. Bord J08 wordt geplaatst 

11 29-9-2008 Eersel Matheus Eerseliusstraat ja        ja Bewoners dienen een klacht in tegen het eenrichtingsverkeer. Bereikbaarheid is slecht 

21-10-2008 Eersel Matheus Eerseliusstraat ja        ja Bewoner dienen een klacht in tegen het eenrichtingsverkeer. Bereikbaarheid is slecht 

12 12-3-2007 Eersel Mgr. De Haasstraat ja  ja  ja     veel overstekende kinderen naar speelterrein en schoolkinderen. 

18-3-2009 Eersel Mgr. De Haasstraat ja ja   ja     Bewoner klaagt over hard rijden en onveile situatie 

13 23-7-2009 Eersel Nieuwstraat ja        ja Pleit ervoor om de afsluiting van de Paulus Gielmansstraat ongedaan te maken en het paaltje te verwijderen. 

10-8-2009 Eersel Nieuwstraat ja        ja vindt éénrichtingsverkeer Nieuwstraat lastig ivm omrijden. 

14 9-6-2005 Vessem Oude Schoolstraat ja   ja      vrachtverkeer als sluipverkeer door Vessem 

24-2-2006 Vessem Oude Schoolstraat ja ja  ja     ja vrachtverkeer op hoek Wilh-Jan Smstraat en snelheid op Wilhelmlaan en drempels in Jan Sm te laag en sluipverkeer Oude schoolstr- Flinkert 

15 28-jan-08 Eersel Rythoviusbuurt         ja Verzoek om het éénrichtingsvk. in de Mattheus Eerseliusstraat op te heffen ivm om te rijden afstand van 3 km. 

mrt-juli 08 Eersel Rythoviusbuurt         ja Diverse bewoners van de Rythoviusbuurt klagen over de beperkte bereikbaarheid van de buurt en tevens zijn er bewoners die aangegeven de wijk van de west-kant bereikbaar te maken en ook om terug te keren. 

16 14-12-2005 Vessem Vondereind nee ja  ja ja      
18-11-2008 Vessem Vondereind nee ja   ja     Verkeer rijdt erg hard op het Vondereind en nemen de binnenbocht bij Hoogeloonseweg. Erg gevaarlijk voor fietsers en kinderen op de fiets. 

17 13-4-2006 Eersel Willibrorduslaan ja ja  ja  ja    veel vrachtverkeer door de Willibrorduslaan met hoge snelheid 

nov. 2006 Eersel Willibrorduslaan ja ja  ja      te hoge snelheden verkeer 

 11-5-2007 Eersel Aelenstraat ja ja        te hoge snelheid van het verkeer in 30 km/u zone 

 17-6-2010 Eersel Bergeijksedijk ja ja ja  ja     geeft aan dat er veel te hard gereden wordt op de Bergeijksedijk en met name bij de aansluiting van de Vuursteen. Voor overstekende mensen op de zebra is het erg gevaarlijk. 

 26-10-2009 Wintelre Biezenvelden ja         graag meer parkeervakken naast de woning 

 16-9-2008 Eersel Bogerd ja ja   ja     In plan de Dijken rijden veel jongeren erg hard tot 80 km/u in 30 km wijk. Klagen bij de politie heeft nog niet geholpen. 

 13-7-2006 Eersel Stokkelen ja  ja     ja  Slecht uitzicht vanuit de Broekstraat op fietsverkeer op Stokkelen. 

 2-12-2008 Duizel De Weege / Kruising Dukesvoort - Weege - Hoef nee ja  ja ja     Klacht over de onveiligheid van voor fietsers op de Weege en onoverzichtelijkheid kp. Dukesvoort, Weege, Hoef 

 27-4-2009 Knegsel Den Heuvel ja ja   ja     Klacht over hard rijden en veel gevaarlijke situaties, aanhanger over voet van kind gereden. 

 3-12-2007 Eersel Dijk   ja  ja     De Plaatse klagen over het feit dat er geen voetpaden zijn voor de minder validen tussen de Dijk - Areven - Gebr. Hoekstraat 

 6-8-2009 Eersel Draaiboom ja    ja     Met toeristenmarkt zetten ze de gehele draaiboom vol met auto's waardoor hulpdiensten niet gebruik kunnen maken van de draaiboom (dit is een noodroute voor alle hulpdiensten) 

 6-5-2009 Eersel Drieske ja ja   ja     Bewoner klaagt over te hard rijden in de straat (30km/zone) gevaar voor spelende kinderen 

 22-10-2008 Eersel Duizelsweg ja    ja    ja Door Vrachtverkeer op de markt (laden en lossen) ontstaan onveilige situaties. 

 28-11-2005 Steensel Eindhovenseweg - Hees nee     ja ja    
 7-12-2005 Eersel Genderweg nee ja        Verzoek instellen 30 km/u zone 

 1-11-2007 Steensel Genderweg nee ja        Buurtvereniging De Hees klaagt over hoge snelheid verkeer op de Genderweg en vraagt om maatregelen 

 5-8-2008 Eersel Hazenbeemd ja   ja ja     Voorstel ivm éénrichting Nieuwstraat om terug te gaan via Hint en Parallelweg, te verleggen parallelweg naar de Nieuwstraat. Circuit maken. 

 2-12-2008 Vessem Hooge Akker ja         Men parkeert bij bewoner voor de deur en in de straat waardoor bewoner zn oprit moeilijk uitkomt 

 27-4-2010 Eersel Hoolhof ja ja        Automobilisten en scooters rijden te hard 

 2-2-2009 Eersel Johannes de Kortstraat ja    ja     Bewoners van de Joh. de Kortstraat hebben een probleem met de chicane ivm fietsen en de toegepaste keien daarin en vinden dat de chicane daar geen nut heeft. 

 10-9-2008 Wintelre Kekkeneind ja ja  ja  ja ja   Veel zwaar verkeer rijdt te hard op het Kekkeneind en verzoekt om nieuwe verharding (klinkers) 

 11-2-2011 Wintelre Kloosterstraat ja ja   ja     er wordt te snel gereden wordt in de Kloosterstraat. Toegezegd een verkeerstelling te houden en mogelijk een snelheids-informatie te plaatsen. 

 28-4 2008 Eersel Kortkruisdijk ja    ja    ja De Postakkers is te smal voor m.n. de schoolgaande jeugd. Éénrichting in de Nieuwstraat is verkeerd want het verkeer neemt in de andere straten toe. S.v.p. meenemen in evaluatie. 

 23-5-2012 Eersel Kortkruisdijk ja ja   ja     De drempel op de Kortkruisdijk ligt verkeerd, deze heeft geen effect. Bloembakken o.i.d. zou een betere oplossing zijn. 

 5-4-2007 Eersel Krekelbos ja    ja     kind is aangereden op het fietspad bij de kruising Laaghuizerweg - Postelseweg ged. twee richtingen fietspad. 

 sep-08 Vessem Kuilenhurk ja ja   ja     Bewoners klagen over transport van coniferen door landbouwvoertgn. naar locatie en transport door 50 tot 100 vrachtautos per dag vanaf locatie Kuilenhurk. Hoge snelheden, geluid, uitzicht hinder door wachtende vrachtauto’s etc. 

 18-12-2009 Eersel Laaghuizerweg ja ja   ja     Meneer vindt dat er hard wordt gereden in de bocht waardoor ze bij hem voor de deur uit de bocht vliegen (winters weer) 

 29-7-2009 Vessem Lantie nee ja   ja     Klacht over te hard rijden. Verder is het voor de deur smal en rijden auto's in de 'voortuin', ook een gevaar voor voetgangers en fietsers 

 27-3-2007 Eersel Lindehof     ja     barriere werking Willibrorduslaan in schoolroute. 

 3-12-2009 Eersel Lindenhof Z ja         Verzoekt om meer parkeervakken in Lindenhof Z 

 2-5-2006 Duizel Meer ja ja        Verzoek snelheidscontrole Akkerstraat 

 20-7-2007 Duizel Meer nee ja        Sluipverkeer dat te snel rijdt op de Meer 

 24-7-2008 Eersel Meerheide ja         Bereikbaarheid van de panden zijn in het geding indien voor of nabij inritten geparkeerd wordt. 

 12-7-2007 Eersel Molenakkers ja ja      ja  Op kruising Greef - Midakkers snelheid hoog met slecht zicht op Midakkers. 

 23-9-2009 Eersel Mortel ja ja        Klacht over ontbreken voetpad Daardoor moet men op de rijbaan lopen 

 23-2-2005 Eersel Odradastraat ja    ja    ja Wil uitstulping op hoek Schoolstraat- Gebr. Hoekstraat eruit hebben. 

 6-10-2010 Eersel Odradastraat ja ja   ja     verzoekt om maatregelen conform blauwdrukken ivm te hard rijden in de Odradastraat. Ook ivm de voorrang bij de hofjes. 

 5-10-2006 Knegsel Oeijenbos ne ja  ja      er wordt snel gereden op de Oeijenbos en door sluipverkeer. 

 15-5-2010 Duizel Oude Kerkstraat ja ja        Meneer vind dat hier dagelijks de maximumsnelheid wordt overscheden 

 8-7-2009 Eersel Paulus Gielmansstraat ja        ja Bewoner verzoekt om éénrichtingsverkeer in de Matheus Eerseliusstraat bij de Hint op te heffen. 

 25-1-2006 Eersel Postakkers ja    ja     Gevallen over ketting op hoek Willibrorduslaan - Postakkers 

 10-8-2009 Eersel Postakkers ja ja   ja     Het is erg druk geworden in de Postakkers ivm eenrichting Nieuwstraat. Dit maakt het onveilig bij Jacobusschool. 

 7-12-2007 Vessem Predikant ja    ja     geleider fietspad Vessem/Wintelre maakt fietspad en bocht krap. 
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Klacht Plaats van het probleem 

Bibeko 

Aard van het probleem (prio hoog) Aard van het probleem (prio laag) 

Opmerking 

Snel- 

heid 

Over- 

steken 

Sluip- 

verkeer 

Onveilig- 

heid 

Geluid Tril- 

lingen 

(Uit) 

zicht 

Door-

stroming Nr. Datum Plaats Straat/wijk 

 25-11-2005 Eersel provincialeweg nee ja    ja ja    
 27-7-2007 Steensel Riethovenseweg ja ja     ja   te hoge snelheid op de Riethovense-weg, last van trillingen,vraagt visuele remmer op komgrens en controle 

 1-11-2009 Eersel Schadewijkstr. ja ja    ja    Auto's bonken van de drempel af, vraag of het wat geleidelijker kan 

 16-1-2007 Eersel Schoolstraat ja   ja      veel sluipverkeer door de Runstraat ivm stagnatie op de Willibrorduslaan bij C1000 

 4-2-2009 Vessem Servatiusstraat ja         Bewoner vraagt of het parkeerverbod duidelijker aangegeven kan worden. Ondanks het parkeerverbod wordt er volop geparkeerd 

 2-6-2009 Eersel Steenstraat ja  ja       Klacht over oversteekplaats Kerkenvelden - Kerkebogten dat deze erg gevaarlijk is. 

 2-4-2007 Knegsel Urnenweg     ja     verzoek om een fietspad aan te leggen langs de Urnenweg ivm veel fietsers en trekkers en auto's. 

 5-10-2006 Eersel Voortseweg ja ja        er wordt snel gereden op de parallelweg en wil drempel ter hoogte achterpad 

 14-10-2010 Wintelre  ja    ja     vast op parkeerterrein voor het gemeentehuis en werd vast gezet door auto's acher haar. Het moest allemaal achteruit. Ze vind ook dat bij de parkeerplaats aaan de zijkant (zr. Reinildusl) men rond moet kunnen rijden en terug uit hoeft te rijden. Gevaarlijk ivm veel bewegingen. 
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Inbreng aandachtspunten dorpsraad Vessem 
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Memo: VVP 2011-2015, inbreng werkgroep V&V DOP-Vessem 

1. Inleiding 
Deze memo dient als middel om de inbreng cq aanbevelingen van de DOP werkgroep “verkeer & 

veiligheid” onder de aandacht te brengen van gemeente Eersel, met name de gemeenteraad en het haar 

ondersteunende adviesorgaan Advin. 

Het plan van aanpak voor de evaluatie en actualisatie VVP gemeente Eersel beschrijft het proces. Op 

10 mei staat de oordeelsvorming op de rol. Hiervoor zijn eveneens vertegenwoordigers van dorpsraden 

en andere belanghebbenden uitgenodigd. Van deze gelegenheid wil de werkgroep gebruik maken om 

haar mening te ventileren. Om er zeker van te zijn dat alle verzamelde informatie ter beschikking zal 

staan van de gemeenteraad en haar adviesorgaan dient deze memo ter ondersteuning. 

2. Toelichting 
In het PVA zijn bij de beeldvorming de doelstellingen, definities en overige aspecten rond 

verkeersveiligheid aan de orde geweest. De kadernota verkeersveiligheid bevat uitgangspunten en 

randvoorwaarden voor het VVP. Het Evaluatierapport VVP 2005 bevat een analyse van de afgelopen 

jaren. Het schetst de ontwikkelingen in die periode en een knelpunten overzicht. Naast deze informatie 

is ook de inbreng vanuit de dorpen binnen de gemeente Eersel van belang. In een regelmatig overleg 

over verkeer komen diverse zaken aan de orde. 

Echter in dit kader heeft een integrale aanpak voor “verkeer & veiligheid”, die mede voortkomt uit het 

DorpsOntwikkelingsPlan onze voorkeur. Bij de formulering van de DOP-doelstellingen is er 

onderscheid gemaakt tussen prioriteiten en verantwoordelijkheden. 

De werkgroep is aan de slag gegaan met de meeste benoemde acties. Concrete zaken zijn de verkeers 

situatie rond de basisschool, analyse verkeerstellingen en de inventarisatie/evaluatie VVP 

(blauwdruk Vessem). Hiertoe behoren ook nog de verkeersveiligheid van het BKP 

Wilhelminalaan/Heike. In het DOP staan ook acties met hun prioriteiten die aan de gemeente zijn 

toegewezen. In het vervolg gaan we hier nader op in. 

3. Bespreking aandachtspunten 
In het onderstaande bespreken we de verkeersveiligheidsaspecten van Vessem. Echter eerst nog enkele 

andere onderwerpen: 

A. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het VVP en spreken de hoop uit dat we ook 

werkelijke invloed hebben. Op welke wijze krijgen wij informatie/terugkoppeling over onze 

inbreng? 

B. In de blauwdruk Vessem staan geplande voorzieningen die niet zijn uitgevoerd. Ook zijn er 

voorzieningen die aangebracht zijn en niet in de blauwdruk staan. Waarom is dit anders dan 

gepland? 

C. De gemeente is met de werkgroep van mening dat het belangrijk is het doorgaande verkeer 

door de kern Vessem te ontmoedigen, dit geldt vooral voor het vrachtverkeer. Een rondweg is 

een ideale oplossing! Hoe staat het met de studie naar deze mogelijkheden? 

D. Drempels zijn kortstondige verkeersremmers, die vaak ontsieren. Wij zijn van mening dat de 

beeldkwaliteit van een straat beter af is met chicanes en/of boomperkjes. Ook zijn wij voor het 

gebruik van poortconstructies die duidelijk de komgrens markeren en de snelheid beperken. 
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Memo: VVP 2011-2015, inbreng werkgroep V&V DOP-Vessem 

3.1. DOP-acties gemeente 
Onder verwijzing naar het DOP Vessem willen we graag weten wat de gemeente gaat opnemen in het 

VVP met de hierna te noemen acties. 

1. Verkeerstellingen houden in Kempenbreed verband. 

2. Onderzoek naar omleidingen voor doorgaand (vracht)verkeer buiten de kom Vessem . 

3. In kaart brengen waar voet- en fietspaden gewenst zijn. 

4. Verlengen voetpad Flinkert naar de JanSmulderstraat. 

5. Verlengen fietspad vanuit Knegsel. 

6. Verbeteren kwaliteit voetpaden JanSmulderstraat en Wilhelminalaan. 

7. Aan beide zijden van de Servatiusstraat nabij de school een stopverbod instellen. 

3.2. Verkeerssituatie nabij basisschool 
De werkgroep heeft over deze situatie een rapport opgesteld en met de oudervereniging daar over 

contact gelegd. Zij hebben de schooldirectie, de medezeggenschapsraad en de gemeente 

geinformeerd. De gemeente is op de hoogte en dit rechtvaardigt de vraag: “Welke maatregelen mogen 

wij verwachten om de veiligheid tijdens de aanvangs- en uitgangstijden te verhogen?” 

3.3. Analyse verkeerstellingen 
Wij hebben de ontvangen verkeerstellingen geanalyseerd en daarna besproken met de dhr Smulders. 

De meeste zorg betreft de gemeten hoge snelheden in de bebouwde kom, waar overwegend een 

maximum toegestane snelheid van 30 Km/uur geldt. De straten waar dit optreedt zijn Groenewoud, 

Oude Schoolstraat, JanSmulderstraat (nabij Putterstraat), Wilhelminalaan en Heike! Welke 

maatregelen neemt de gemeente in het kader van het VVP om de snelheidsoverschrijdingen terug te 

dringen? 

3.4. Inventarisatie/evaluatie blauwdruk VVP kom Vessem 
De bevindingen van de werkgroep zijn vastgelegd in een rapport en verzonden naar de gemeente. Het 

rapport bevat fotos van de voorzieningen die aanwezig zijn, of niet aanwezig zijn of in afwijking van 

het VVP zijn aangebracht. In sommige gevallen zijn extra fotos gemaakt om een onveilige situatie te 

onderstrepen. Naast elke foto staat een kader met aanvullende informatie. Dit betreft aanvullende info 

over de betreffende locatie, is er een planning, is die planning uitgevoerd (dus aanwezig?) en zijn er 

opmerkingen. 

Hierna volgen nog enkele opmerkingen per straat (zoals de in- en uitvalswegen van het dorp), die 

gemaakt zijn naar aanleiding van het huidige VVP en met het oog op het toekomstig te herziene VVP. 

Wel geldt de opmerking dat van sommige geplande voorzieningen twijfel rijst of ze wel nodig zijn. De 

investering voor het aanbrengen hiervan is dan beter aan te wenden voor door de werkgroep 

voorgestelde alternatieven of verbeteringen. De opmerkingen per straat zijn hieronder weergegeven 

zoals in het rapport beschreven zijn. 

3.4.1. Jan Smulderstraat  
Verzoek is om de “30-Km” borden, die gezien vanuit Wintelre, net voor bij Den Grote Aard zijn 

geplaatst, te verplaatsen naar de gemeentegrens bij de Kapel. Het tweede verzoek is het 

aanbrengen van een zebrapad/oversteek bij de kruising Flinkert/JS-str./Mr.de la C-str. 
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Vanaf de kruising Wilhelminalaat tot aan de bocht bij brug richting Eersel blijft dit deel van deze 

straat een gevaarlijke route. Met een versmalling, een vervelende bocht en gevaarlijke kruisingen 

en een uitrit! Hier dient iets aan gedaan te worden! 

3.4.2. Kuilenhurk 
Het is zeer sterk aan te bevelen dat in verband met de veiligheid een zeer hoge prioriteit toe te 

kennen aan het realiseren van het voetpad langs de Kuilenhurk. Verder is geen enkel van de 

aangegeven 5 drempels of plateaus aangebracht. Hier valt over op te merken dat de plateaus op de 

kruispunten van de Kuilenhurk met, de Flinkert, Den Grote Aard/ Hoefseweg ( deze laatste uit te 

voeren als één plateau) en met de Braak gerealiseerd zouden moeten worden. De poortconstructie 

met betrekking tot het kruispunt met het Rietven is misschien wel erg overdreven en is mogelijk te 

vervangen door een enkele plateau constructie. 

De drempel die ingetekend is tussen De Flinkert en Den Grote Aard kan, als de vorige genoemde 

plateaus wel gerealiseerd gaan worden, vervallen. 

Het is nodig de ” 30-Km” borden aan de Kuilenhurk, nu ongeveer gesitueerd halfweg tussen de 

Flinkert en Den Grote Aard, te verplaatsen tot net voorbij de Braak. 

Sinds de aanwezigheid van de zorgboerderij aan de Flinkert is het verkeer over het zandpad 

Flinkert naar de Braak toegenomen. Hier is het nodig om bij niet veranderde omstandigheden de 

voorrangssituatie op de Braak goed aan te geven. 

3.4.3. Mr. de la Courtstraat  
Hier zijn grote verschillen met het VVP Vessem. Het doortrekken van het fietspad/voetpad tot aan 

het Postels Huufke is nodig. Tevens is het nodig de snelheid verder af te remmen bij binnenkomst 

bebouwde kom. Hier is een voorstel om een poortconstructie te realiseren. 

3.4.4. Wilhelminalaan/Heike  
De Wilhelminalaan gaat dit jaar op de schop. Middels het BKP zijn verkeersveiligheid en 

voorzieningen daarvoor ingevuld. De werkgroep dient hier nog naar te kijken. We verwachten dat 

dit ook geldt voor het Heike. 

3.5. BeeldKwaliteitsPlan Wilhelminalaan/Heike 
In het voorgaande punt blijkt dat verondersteld is dat de verkeersveiligheid en de bijbehorende 

voorzieningen ingevuld waren. De benodigde verkeersremmende maatregelen (50% rijdt harder dan 40 

Km/uur) zijn volgens ons niet voorzien in het BeeldKwaliteitsPlan (BKP). 

Suggesties zijn bijvoorbeeld om gebruik te maken van de bomen in combinatie met chicanes. Ook 

moet men rekening houden met het vrachtverkeer. De volgende vragen zijn van groot belang, gelet op 

het voornemen om dit jaar deze straten te herinrichten: 

1. Hoe zijn verkeersremmende voorzieningen in te passen? 

2. Wat is het meest beeld bepalend en welke voorzieningen komen in aanmerking? 

3. Waar liggen looproutes voor de jeugd naar school en voor ouderen naar de 

winkelvoorzieningen c.q. wandelroutes in de Wilhelminalaan/Heike? 
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Inventarisatie-evaluatie VVP dorp Vessem, 29 maart 2011 

Inventarisatie/evaluatie  

verkeersveiligheidsplan dorp Vessem 

In dit document bevat het resultaat van de uitgevoerde inventarisatie en 

evaluatie van het VVP dorp Vessem. De werkgroep verkeer & veiligheid 

heeft blauwdruk Vessem als uitgangspunt genomen. Met behulp van 

foto’s zijn de voorzieningen vastgelegd. 

Dit zijn voorzieningen die aanwezig zijn, of niet aanwezig zijn of in 

afwijking van het VVP zijn aangebracht. In sommige gevallen zijn extra 

fotos gemaakt om een onveilige situatie te onderstrepen. 

In eerste aanzet vergelijken we de orginele blauwdruk met dezelfde 

blauwdruk voorzien van alle afwijkingen. Deze staan verderop op de 

bladzijden 2 en 3. 

Daarna komen alle fotos van wel of niet aangebrachte voorzieningen. 

Naast de foto staat een kader met aanvullende informatie over de 

betreffende locatie. Dit betreft aanvullende info over de locatie, wat was 

de planning, is dit aangebracht (dus aanwezig?) en zijn er opmerkingen. 

Hierna volgen nog enkele opmerkingen per straat (zoals de in- en 

uitvalswegen van het dorp) gemaakt naar aanleiding van het huidige VVP 

en met het oog op het toekomstig te herziene VVP. 

Voor zover uit de vergelijking en de foto’s blijkt dat duidelijk is wat de 

verschillen zijn, is er geen opmerking gemaakt. 

Wel geldt de opmerking dat van sommige geplande voorzieningen twijfel 

rijst of ze wel nodig zijn. De investering voor het aanbrengen hiervan is 

dan beter aan te wenden voor door de werkgroep voorgestelde 

alternatieven of verbeteringen. 

Jan Smulderstraat: 

Verzoek is dus ook om het vorrangsbord meer richting Den Grote Aard te 
verplaatsen. Het tweede verzoek is om de “30-Km” borden, die gezien 

vanuit Wintelre, net voor bij Den Grote Aard zijn geplaatst, te verplaatsen 
naar de gemeentegrens bij de Kapel. Het derde verzoek is het aanbrangen 
van een zebrapad/oversteek bij de kruising Flinkert/JS-str./Mr.de la C-str. 

Vanaf de kruising Wilhelminalaat tot aan de bocht bij brug richting Eersel 

blijft dit deel van deze straat een gevaarlijke route. Met een versmalling, 

een vervelende bocht en gevaarlijke kruising/uitrit! Hier dient iets aan 

gedaan te worden! 

Kuilenhurk: 

Het is zeer sterk aan te bevelen dat in verband met de veiligheid een zeer 

hoge prioriteit toe te kennen aan het realiseren van het voetpad langs de 

Kuilenhurk. Verder is geen enkel van de aangegeven 5 drempels of 

plateaus aangebracht. Hier valt over op te merken dat de plateaus op de 

kruispunten van de Kuilenhurk met, de Flinkert, Den Grote Aard/ 

Hoefseweg ( deze laatste uit te voeren als één plateau) en met de Braak 

gerealiseerd zouden moeten worden. De poortconstructie met betrekking 

tot het kruispunt met het Rietven is misschien wel erg overdreven en is 

mogelijk te vervangen door een enkele plateau constructie. 

De drempel die ingetekend is tussen De Flinkert en Den Grote Aard kan, 

als de vorige genoemde plateaus wel gerealiseerd gaan worden, vervallen. 

Het is nodig de ” 30-Km” borden aan de Kuilenhurk, nu ongeveer 

gesitueerd halfweg tussen de Flinkert en Den Grote Aard, te verplaatsen 

tot net voorbij de Braak. 

Sinds de aanwezigheid van de zorgboerderij aan de Flinkert is het verkeer 

over het zandpad Flinkert naar de Braak toegenomen. Hier is het nodig om 

bij niet veranderde omstandigheden de voorrangssituatie op de Braak goed 

aan te geven. 

Mr. de la Courtstraat:  

Hier zijn grote verschillen met het VVP Vessem. Het doortrekken van het 

fietspad/voetpad tot aan het Postels Huufke is nodig. Tevens is het nodig 

de snelheid verder af te remmen bij binnenkomst bebouwde kom. Hier is 

een voorstel om een poortconstructie te realiseren. 

Wilhelminalaan/Heike:  

De Wilhelminalaan gaat dit jaar op de schop. Middels het BKP zijn 
verkeersveiligheid en voorzieningen daarvoor ingevuld. De werkgroep 
dient hier nog naar te kijken. We verwachten dat dit ook geldt voor het 

Heike. 
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Inventarisatie-evaluatie VVP dorp Vessem, 29 maart 2011 

No: 1 – BV locatie: 

Kruising: Flinkert / 

Kuilenhurk 

Planning: Plateau 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

 

No: 2 –BV locatie: 

Zicht op Kuilenhurk 

vanaf Flinkert 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

No3 – BV locatie: 

Kruisingen: 

Kuilenhurk/ Hoefse 

weg en Kh/DG Aard 

Planning: Plateau 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: Plateau 

alleen plan voor 

Kuilenh./Hoefs.weg 

No:4 – BV locatie: 

Kruising: Kuilenhurk 

en Braak 

Planning: Plateau 

Aanwezig: Geen 

Opmerking: 30 Km 

bord verplaatsen net 

voorbij Braak 

No: 5 – BV locatie: 

Kruising: Kuilenhurk 

met Rietven Planning: 

Volledige 

poortconstructie 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

No: 6 –BV locatie: 

Wegversmalling Den 

Grote Aard west 

Planning: Niets 

Aanwezig: 

Wegversmalling 

Opmerking: 

No: 7 – BV locatie: 

Punaise in Den Grote 

Aard 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 

 

No: 8 – BV locatie: 

Plateau Den Grote 

Aard met JSstraat 

Planning: Niets 

Aanwezig: 

Wegversmalling 

Opmerking: 
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No: 9 – BV locatie: 

Volledige poortcon-

structie bij kapel (1) 

Planning: 

Poortconstructie 

Aanwezig: Poortc. 

Opmerking: 

No: 10 –BV locatie: 

Volledige poortcon-

structie bij kapel (2) 

Planning: Poortc. 

Aanwezig: Poortc. 

Opmerking: 

 

No. 11 – BV locatie: 

Plateau incl wegver-

smalling Jsstraat 

nabij New Art 

Plan: Wegversmall. 

Aanwezig: Wegvsm. 

Opmerking: 

 

No: 12 – BV locatie: 

Plateau Den Grote 

Aard/Jsmuldersstr. 

Plan: Geen 

Aanwezig: Plateau. 

Opmerking: 

No: 13 – BV locatie: 

Plateau incl wegver-

smalling Jsstraat 

nabij vh Smidje 

Plan: Wegversmall. 

Aanwezig: Wegvsm. 

Opmerking: 

No: 14 – BV locatie: 

Kruising: Mr.dl 

Courtstr / JSstraat / 

Flinkert 

Planning: Plateau 

Aanwezig: Plateau 

Opm.: Oversteek 

voetggrs gevaarlijk! 

Voetpak Flink. 

noodzakelijk! 

No: 15 – BV locatie: 

Wegversmalling 

nabij loods Gouden 

Leeuw 

Plan: Wegversmall. 

Aanwezig: Wegvsm. 

Opmerking: 
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No: 1 – CL locatie: 

Leeuwerik 
Planning: Drempel 

Aanwezig: Drempel 

Opmerking: 

 

No: 2 – CL locatie: 

Servatiusstraat 
Planning: Geen 

Aanwezig: Drempel 

Opmerking: 

 

No: 3 – CL locatie: 

Kruising: 

Groenewoud/ 

Servatiusstraat 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 

No: 1 – AC locatie: 

Kruising: Mr.dl 

Courtstr/Post.Hfke 

Planning: Niets 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 

 

No: 2 –AC locatie: 

Kruising: 

Post.Hfke/nabij 

Mr.dl Courtstraat 

Planning: Punaiese 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

No3 – AC locatie: 

Kruising: Nachtegaall 

Mr.dl Courtstraat 

Planning: Niets 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 

 

No:4 – AC locatie 

Kruising: Nachtegaal-

laan/Groenewoud 

Planning: Plateau 

Aanwezig: Hoge 

Punaise 

Opmerking: 
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No: 5 – AC locatie: 

Groenewoud richting 

school 

Planning: Drempel 

Aanw.: Drempel 

Opmerking: 

 

No: 6 – AC locatie: 

Kruising: Groene-

woud/Mezenhof 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Geen 

Opmerking: 

 

No: 7 – AC locatie: 

Kruising: Groene-

woud/Den Hofpad 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Geen 

Opmerking: 

 

No:8 – AC locatie: 

Kruising: Katerstr./ 

Mr.dl Courtstr. 

Planning: Geen 

Aanw: Plateau 

Opmerking: 

 

No: 9 – AC locatie: 

Kruising: Katerstr./ 

Mr.dl C.str/Pst.hfke 

Planning: Geen 

Aanw.: Plateau 

Opmerking: Remt 

onvoldoedne snelheid 

af. 

No: 10 – AC locatie: 

Kruising: Kerke-

paajde/Pst.Hfke 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Geen 

Opmerking: 

 

No: 11 – AC locatie: 

Einde fietspad Mr.dl. 

C.str 

Plan.: Doortrekken 

Aanwezig: Geen 

Opmerking: Op dit 

deel nog 80 km/u, 

fietsers op de rijbaan 

 

No:12 – AC locatie: 

Mr.dl Courtstr. 

Buiten be.kom 

Planning: Fietspad 

Aanw: Geen 

Opmerking: Zie hier 

boven. 
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No: 13 – AC locatie: 

50 Km/grens bibeko 

Planning: Fietspad 

Aanw.: Geen 

Opmerking: 

 

No: 14 – AC locatie: 

Mr.dl.Cstr. thv kassen. 

Planning: Fiets-/voet 

pad. Aanw.: Geen 

Opmerking: Overgang 

naar 30 Km/u zone. 

Gem. hoge snelheden. 

No: 15 – AC locatie: 

Plateau Mr.dl.C.str 

Plan.: Versmalling 

verderop 

Aanwezig: Geen 

Opmerking: Plateau 

remt onvoldoende af. 

Fietspad ontbreekt. 

No:16 – AC locatie: 

Mr.dl Courtstr. 

nabij JSstraat 

Plan.: Versmalling 

Aanw: Geen 

Opmerking: 
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No: 1 – RB locatie: 

Kruising: 

Molenkap/Flinkert 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

 

No: 2 –RB locatie: 

Nieuwe weg kruising 

Flinkert/Buterswal 

Planning: 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

No3 – RB locatie: 

Hoek Flinkert en 

Oude Schoolstraat 

Planning: Niets 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: Weg 

langs Bolle Akker is 

deels zandpad. 

Kruist gevaarlijk 

met Braak. 

No:4 – RB locatie: 

Zicht vanaf O.S-str. 

richting Molenberg 

Planning: Toegang 

woonerf 

Aanwezig: Niets 

Opm.: Is woonerf-

functie al effectief? 

No: 5 – RB locatie: 

Drempel Oude School 

straat 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Drempel 

Opmerking: Is 

verlaagd gaf teveel 

beschading aan 

carters 
 

No: 6 –RB locatie: 

Kruising Wilh.l met 

Molenwiek/Putterstr. 

Planning: wacht op 

aanpassing kruising 

Aanwezig: Plateaus 

Opm.: onderdeel 

BKP Wilhelminalaan 

No: 7 – RB locatie: 

Plateau Putterstraat 

richting H.Akker 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Plateau 

Opmerking: 

 

No: 8 – RB locatie: 

Voetpad Den Grote 

Aard met JSstraat 

Planning: Poortjes 

Aanwezig: Poortjes 

Opmerking: 
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No: 9 – RB locatie: 

Plateau Putterstraat 

richitng Wihl.laan 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Plateau 

Opmerking: 

 

No: 10 –RB locatie: 

Splitsing Putterstr en 

Hooge Akker 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Geen 

Opmerking: 

 

No: 11 – RB locatie: 

Drempel in Putterstr 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Drempel 

Opmerking: 

 

No: 12 – RB locatie: 

Hooge Akker komt 

uit op Putterstraat 

Planning: Niets 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

 

No: 13 – RB locatie: 

1e Drempel Putterstr. 

nabij Garshof 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Drempel 

Opmerking 

 

No: 14 –RB locatie: 2e 

Drempel Putterstr. 

richtng JSstraat 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Drempel 

Opmerking 

 

No: 15 – RB 

locatie: Bocht 

Grootakker naar 

JSstraat Plan: 

Poortconstructie 

Aanwezig: Geen 

Opmerking: 

 

No: 16– RB locatie: 

Punaise kruising 

Jsstraat/Putterstr. 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 
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No: 17 – RB locatie: 

Punaise Jsstraat en 

Kerkberg 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 

 

No: 18 –RB locatie: 

Wegversmalling in 

JSstraat 

Plan: Wegversmal. 

Aanw.: Wegversmal. 

Opmerking: 

 

No: 19 – RB locatie: 

Zicht op Putterstr 

Planning: Poortjes 

Aanwezig: Poortjes 

Opmerking: Uitrit 

voor auto’s en 

gebruik door 

fietsers/voetggrs 

No: 20 – RB locatie: 

Punaise kruising 

Jsstraat-Leeuwerik 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 

No: 21 – RB locatie: 

1e Drempel Putterstr. 

nabij Garshof 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Drempel 

Opmerking 

 

No: 22 –RB locatie: 2e 

Drempel Putterstr. 

richtng JSstraat 

Planning: Drempel 

Aanwezig: Drempel 

Opmerking 
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No: 1 – JS locatie: 

Kruising Predikant / 

Hemelrijk 

Planning: Niets 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 

 

No: 2 – JS locatie 

Kruising: 

Costerij / Mister 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 

 

No: 3 – JS locatie: 

Kruising: 

Pastorij / Costerij 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

 

No: 4 – JS locatie 

Kruising: Pastorij / 

Domineeshof 

Planning: Punaise 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

No: 5 – JS locatie: 

Kruising: Predikant / 

Domineeshof 

Planning: Niets 

Aanwezig: Niets 

 

No: 6 –JS locatie 

Kruising: 

Predikant / Pastorij 

Planning: Niets 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

 

No: 6A – JS locatie: 

Kruising: 

Predikant / Pastorij 

Planning: Niets 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

 

No:7 – JS locatie 

Kruising: 

Predikant / Mister 

Planning: Niets 

Aanwezig: Punaise 

Opmerking: 



 
No: 8 – JS locatie: 

Kruising: 

Heike “Becx” 

Planning: Volledige 

poortconstructie 

Aanwezig: 30 km. 

poortconstructie 

Opmerking: 

No: 9 – JS locatie 

Kruising: Heike / 

Heikesestraat 

Planning: Best. Plat. 

Aanwezig: Plateau 

Opm: 

Snelheid op Heike 

dorp uit 50 km./u 

dorp in: 30 km/u Af 

heikesestr. 50 k/u 

No: 9A – JS locatie: 

Kruising: 

Heike / Heikesestraat 

Planning: Best. Plat. 

Aanwezig: Plateau 

Opmerking: 

No:9B – JS locatie 

Kruising: 

Heike / Hemelrijken 

Planning: ??? 

Aanw:Pallet o/d sloot 

Opm: Voetpad is 

voorzien vanuit 

hemelrijken, geen 

aansluiting m Heike. 

No: 9C – JS locatie: 
Kruising: 

Planning: 

Aanwezig: 

Opm: Met 50 over ’t 

plateau dan terug 

naar 30 

No: 9D –JS locatie 
Kruising: 

Planning: 

Aanwezig: 

Opm: En andersom!! 

Let op voetpad ligt 

hier achter, vanaf 

hier Heike 50 km? 

Andersom 30km. 

No: 10 – JS locatie: 

Kruising: 

Heikesestraat 

Planning: Niets 

Aanwezig: Volledige 

poortconstructie met 

versmalling. 

No:10A – JS locatie 

Kruising: 

Heikesestraat 

Planning: Niets 

Aanwezig: Aanvang 

60 km zone 

Opmerking: 
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No: 11 – JS locatie: 

Kruising: 

Heike / Predikant 

Planning: Niets 

Aanwezig: 

Zeer hoge drempel 

Opm:Gevaarlijk voor 

fietsers, slecht voor 

carters van auto’s. 

No: 12 –JS locatie: 

Kruising: Heike / 

Mister / Braak 

Planning: Plateau 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

No: 13 – JS locatie: 
Kruising: 

Braak / Flinkert 

Planning: Niets 

Aanwezig: Niets 

Opmerking: 

Zandpad, blijvend? 

naar bolle akker 

 

No:14 – JS locatie: 

Kruising: Braak 

Planning: Niets 

Aanwezig: Begin / 

einde 30 km. zonde 

Opmerking: 

  

No15 – JS locatie: 

Kruising: 

Wilhelminalaan / ter 

hoogte brandweer 

Planning: 

Wegversmalling 

Aanwezig: Niets 

Opm: Welke 

bedoeling? 

Is al 30km zone 
 

No: 16 –JS locatie: 

Kruising: 

Wilhelminalaan / 

Pastorij 

Planning: Niets 

Aanwezig: Niets 

 

No: 16A – JS locatie: 

Kruising:Wilhel-

minalaan / Pastorij 

Opm:Voetpad, welke 

voor schooljeugd uit 

schijnheilige hoek 

ook fietspad is. 

Komend van dorp, 

direct de pastorij op 

rijdend is gevaarlijk. 

Weinig uitzicht door 

particuliere heg. 

Graag remming 

einde voetpad 

Wilhhelminalaan. 



Bijlage G 
Inbreng aandachtspunten dorpsraad Knegsel 



DOP Knegsel 

‘Knegsel wil vooruit!’ 

april 2011 

In kaart gebracht 

Probleemsituaties verkeer kom Knegsel 

Probleemsituatie 1 

Oversteekplaats fietsers ter hoogte van Het Groen 54 

Omschrijving: 

Oversteekplaats voor f ietsers die van Veldhoven af komen. Het fietspad stopt hier. Vanaf hier word 

je geacht, 30 km zone, verder te gaan aan de rechterzi jde van de straat. Op dat punt wordt 

momentee l nog erg hard gereden. Je voe lt je  daarom als f ie tser vaa k niet vei l ig genoeg om over te 

steken.  Veel mensen steken daarom niet over, zi j  f ie tsen verder over het voetpad.  En kunnen 

daardoor in botsing komen met voetgangers die dat niet in de gaten hebben. Anderen steken wel 

over maar eerder.  Om snelhe id te kunnen houden (en om dus snel ler  aan de goede kant van de 

weg te komen) steken deze mensen eerder v ia de berm over (z ie  foto). Bovendien geven 

ervaringsdeskundigen aan dat als je  hier van de weg af wordt gereden (wat nogal eens gebeurt) de 

berm erg zacht is, wat het ris ico op val len vergroot.  

Advies: 

* Inrichten als 30 km zone zodat fietsers meer tijd krijgen om over te steken en niet meer van de  

weg af worden gereden. 
* Om tegen te gaan dat fietsers over het voetpad verder fietsen zou er een fietspoortje geplaatst  

kunnen worden. 

Probleemsituatie 2 

Eikenbocht/Het Groen 

Omschrijving: 

Het is ti jdens de spits, door slecht overzicht en (te hard) r ijdend verkeer, lastig om in te voegen 

vanaf de Eikenbocht.  

De druppels hier op de weg doen op zich hun werk. Maar het komt regelmatig voor dat fietsers hier 

door auto’s via de verkeerde kant van de weg worden ingehaald. Erg gevaarli jk, maar het mag wel!  

Advies: 

* Inrichten als 30 km zone zodat invoegend verkeer vanaf De Eikenbocht de kans krijgt Het Groen  

op te rijden. 
* Op de plaats van de druppels het plaatsen van een plateau met pijlen erop zodat aan de  

verkeerde kant inhalen niet meer mag. En sterk wordt ontmoedigd. 

Probleemsituatie 2.2 

Steenselse weg/ Eikenbocht / Het Groen 

Omschrijving: 

Sluipverkeer van Steense lse weg via E ikenbocht, naar Het Groen als het ti jdens de spitsuren druk is  

op het kruispunt.  

Advies: 

*  S lu ipve rkeer  on tmoed igen.  



 

Probleemsituatie 1 Ter hoogte van Het Groen 54 Fietsers kiezen ervoor om al eerder over te steken. 

Of kiezen ervoor om rechtdoor het voetpad op te fietsen. Hier 

misschien fietspoortje? 

 
Probleemsituatie 2 Invoegend verkeer Eikenbocht/Het Groen  



Probleemsituatie 3 

Snelheid bestemmingsverkeer rondom school 

Omschrijving: 

Er wordt nog steeds nogal hard gereden door de buurtbewoners rondom de school.  Erg gevaar li jk 

met name t i jdens breng- en haalmomenten.  

Advies: 

* Buurtbewoners in een bij voorkeur persoonlijke brief op hun rijgedrag aanspreken en verzoeken  

om rustiger te rijden. 

Probleemsituatie 4 

Kruispunt ‘Het Groen’/ ‘Steenselse weg’ ter hoogte van de kerk  

Omschrijving: 

Op z ich funct ioneert dit kruispunt prima. Maar om het voor voetgangers ve il iger te maken om over te 

steken zou een zebrapad geen overbod ige luxe zi jn.  Zeker ook omdat op het ple intje geparkeerd kan 

worden t.b.v.  kerkbezoek en bezoek buurtsuper.  

Adv ies :  

* Aanbrengen zebrapad (z ie  fo to ) .  

Probleemsituatie 5 

Het Groen/Zandoerleseweg 

Omschrijving: 

Op z ich func t ioneert dit kruispunt pr ima. Maar om het voor voetgangers ve i l iger te maken om over 

te steken z i jn een tweetal zebrapaden geen overbodige luxe.  Zeker ook omdat op het ple intje 

geparkeerd kan worden t.b.v.  kerkbezoek en bezoek buurtsuper.  

Adv ies :  

* Aanbrengen zebrapaden (z ie  fo to ’s ).  



 

Probleemsituatie 5 Kruispunt ‘Het Groen’/’Zandoerleseweg’ Bij pijl zebrapad 

Bij pijl zebrapad Bij pijl zebrapad 

 
Probleemsituatie 4 Kruispunt ‘Het Groen’/Steenselse weg “Oeps” tja groot verkeer hoort niet in kern v/h dorp. 

 
Bij pijl zebrapad. Bij pijl zebrapad. 



Probleemsituatie 6 

Het Groen ter hoogte van Leenhoef 

Omschrijving: 

De druppels hier op de weg doen op zich hun werk. Maar het komt regelmatig voor dat fietsers hier 

door auto’s via de verkeerde kant van de weg worden ingehaald. Erg gevaarli jk, maar het mag wel!  

Advies: 

* Inrichten als 30 km zone. 
* Op de plaats van de druppels het plaatsen van een plateau met pi jlen erop zodat aan de  

verkeerde kant inhalen niet meer mag. En sterk wordt ontmoedigd.  

Prioriteit 2 
Probleemsituatie 7 

Ter hoogte van Het Groen 2a 

Omschrijving: 

Wegversmal l ing in de weg t.b.v. sne lhe id verminder ing werkt ZEER gevaar l i jk voor f ietsers.  Het 

verkeer wordt hier opgestopt.  F ietsers dienen rechts van de plateaus te passeren,  automobi l is ten 

l inks van de plateaus.  Zodra automobi l is ten de wegversmal l ing z i jn gepasseerd wijken ze weer uit 

naar rechts om tegemoetkomende automobi l is ten de ruimte te geven.  Veelal  hebben ze NIET in de 

gaten dat ze daarbi j  de f ietsers de weg afsni jden.  Zeer gevaar l i jk ,  vo lgens ervar ingsdeskundigen 

die het ge lukkig nog na kunnen verte l len! 

Advies: 

* Streep nadrukkeli jker plaatsen,  wordt vaak niet gezien, automobil is ten r ijden vaak verder.  
* Knik uit het fietspad, rechttrekken.  



 

 

Knik uit de weg. Probleemsituatie 7 Verkeersremming 

Probleemsituatie 6 Kruispunt ‘Het Groen’/Steenselse weg 

Ter hoogte van Het Groen 2a 

Streep nadrukkelijker plaatsen. 

 



Probleemsituatie 8 

D’n Alleman/Het Groen 

Omschrijving: 

Nieuwbouw vraagt om nieuwe wegsituatie .  

Advies: 

* Inrichten als 30 km zone. 
* Aanbrengen  p la teau ’s  met p i j l .  

Probleemsituatie 9 

Nieuwbouw Kranenpoel 

Omschrijving: 

Nu weg open is wordt deze weg gebruikt als s luiproute(!) om de opstopping verder in het dorp te 

ontwijken.  Er wordt zeer hard gereden! Voor toekomstige spe lende k inderen een gevaar l i jke situat ie.  

Adv ies :  

*  ?  



 
Probleemsituatie 8 T-splitsing ‘Het Groen’/D’n Alleman 

 
Probleemsituatie 9 Nieuwbouw Kranenpoel 



Prioriteit 1 
Probleemsituatie 10 

Ter hoogte van tankstation 

Omschrijving: 

Huidige s ituat ie  is  zeer complex en onoverz ichte l i jk.  Stopt enorm op en is  voor f ietsers 

levensgevaarl i jk . F ietsers k iezen ze lf een ve il igere route v ia de groenstrook.  Situat ie  is  te 

ingewikke ld om te beschr ijven.  Zie daarom tekening.  

Advies: 

*  Z ie  te ke n i ng .  

Probleemsituatie 11 

Oerselseweg entree Knegsel 

Omschrijving: 

Oversteekplaats voor f ietsers die van Veldhoven af komen. Het f ietspad stopt hier.  Vanaf h ier word 

je geacht,  30 km zone,  verder te gaan aan de rechterz i jde van de straat.  Op dat punt wordt 

momentee l nog erg hard gereden. Je voe lt je  daarom als f ie tser vaa k niet ve i l ig genoeg om over te 

steken. 

Advies: 

* Inrichten als 30 km zone zodat fietsers meer tijd krijgen om over te steken en niet meer van de  

weg af worden gereden. 



 

Probleemsituatie 10 Kruispunt bij tankstation Avia 

Fietsers kiezen zelfstandig een veiligere oplossing. 

 
Probleemsituatie 11 Oerselseweg entree Knegsel 



 

 

 

Huidige situatie verwijderen 

Fietsverkeer richting Vessem en Eersel 

Fietsverkeer richting Knegsel 

 



Bijlage H 
Inbreng aandachtspunten Eersel 
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Aanwezig Afwezig met kennisgeving 

H. Bierens “Nic.Sichmansstr./Mgr. De Haasstr.” P. van Duuren “Rythoviusbuurt” 

J. Evers “Rythoviusbuurt” J. v.d. Heijden “Kortkruis” 

C. Hendrikx “Lindehof Noord” P. Merkelbach “Molenakkers” 

H. van Herwijnen “Lindehof Noord” G. Smits “Steenstraat” 

G. Heynes “Eersel-Zuid” 

M. de Jager “Molenakkers” 

W. Jorissen “De Pöst” 

J. van Luffelen “Odradastraat” 

T. Schiltmans “Molenakkers” 

A. Schutjes “N. Sichmanstr / mgr. de Haasstr” 

M. van Hoije (Politie afdeling De Kempen) 

A. Huijbers (Politie afdeling De Kempen) 

M. Oldenhof (gemeente Eersel, voorzitter) 

Afwezig zonder kennisgeving 

Mevrouw V. Verbakel “Steenstraat” 

J. van Kemenade “Molenakkers” 

P. Koolen “De Dijkgraovers” 

Verkeersveiligheidsplan 

Het verkeersveiligheidplan zal nog een formeel traject van planvorming en besluitvorming krijgen, waarbij ook 
ruimte is voor evaluatie en inspraak. De buurtcoördinatoren wordt de mogelijkheid geboden om ook via dit overleg al 
in vroeg stadium aan te geven wat opvalt of beter kan. 

De politie geeft een toelichting op de inzetplanning van snelheidscontroles. Met een onderbouwing van 
goede signalen uit de buurt heeft de politie enige speelruimte als het gaat om snelheidscontroles. 

Een overzichtskaart van het verkeersveiligheidplan wordt vervolgens gebruikt om opmerkingen uit de diverse 
buurten te bespreken. 

Mgr. de Haasstr/N. Sichmanstr.  
Er zijn punaises en plateaus gelegd en deze zijn ook nodig. De wegversmallingen (4x) ontbreken nog, maar zijn 

zeker nodig. Met name de mgr. de Haasstraat is een racebaan. Er kruist veel schoolgaande jeugd over deze weg en 
dit is erg gevaarlijk. 

De punaises zijn veel te plat. De lage bussen hebben wel degelijk last van te hoge drempels. De sluisconstructies 
zijn juist erg gevaarlijk omdat men er dan graag als eerste door is, waardoor de snelheid omhoog gaat. Bekeuren lijkt 
hier het beste middel. 

Bij de parallelstraat is het uitdunnen van het plantsoen wenselijk. Hier zijn een aantal extra oversteekpunten 
waar mensen uit de bosjes komen en oversteken. Een extra oversteekplaats lijkt dus wenselijk. 

Er is veel spitsverkeer vanuit Bergeijk en de hoek Gaobertstraat is een black spot. Rond sluitingstijd van de horeca 
is er overlast van hardrijdende jeugd. 

Er wordt regelmatig links langs de verkeersheuvels gereden als fietsers de doorgang aan de juiste zijde gebruiken. 

Postakkers / Areven  
De uitkragende stoeprandjes in de postakkers graag wit maken. Het plateau postakkers / Areven is nu 

goed. Bij de achteruitgang van de school aan de Schoolstraat moet mogelijk nog iets gebeuren. 

Voortseweg/Groes  

De punaise is veel te hoog. Auto’s gaan links van de rijbaan rijden om de punaise te ontwijken. 
De oversteek van de Lindestraat naar de Postakkers is erg hoog. Auto’s moeten zo rustig oversteken om de 

drempel weer op te komen dat ze soms bijna stil gaan staan op de Willibrorduslaan. Juist dat is weer gevaarlijk voor 
fietsers en overig verkeer omdat die dit niet verwachten. 

De in de bocht gemaakte drempel in de Voortseweg / Kapelweg bij het museum is erg slecht. Voor oudere mensen 
is de slinger die je krijgt soms pijnlijk. Auto’s die vanaf de kapelweg de voortseweg in gaan stoppen bijna op de weg 
om er zacht overheen te gaan. De gewenste doorstroming op de kapelweg is daardoor juist weg. 
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Odradastraat  
De punaises zijn nog niet aangelegd, maar wel wenselijk. De kruising gebroeders hoekstraat / Dijk is niet 

overzichtelijk en voor veel mensen niet duidelijk. Gelet op schoolgaande kinderen en de bewoners van LUNET moet 
dit duidelijker kunnen. Ook de voorrangssituatie op de kruising Kapelweg / Dijk is voor veel mensen onduidelijk (gelet 
op de dagelijkse fouten die geconstateerd worden). 

De hoge stoeprand in de Nieuwstraat wordt door veel mensen als gevaarlijk gezien. Als je te dicht tegen de 
stoeprand fietst komt je trapper op de rand. De politie geeft aan dat mensen in een éénrichtingstraat zeker als fietser 
hun plek op de weg moeten opeisen. Er is ruimte genoeg. Auto’s rijden alleen uiterst rechts om makkelijk in te 
parkeren aan de linker kant. 

Rythovius buurt 

De controles op het éénrichtingverkeer vanaf het Hint worden nooit uitgevoerd. Dit wordt dus massaal 
overtreden. In de Joh. de Kortstraat zijn de wegversmallingen fietsonvriendelijk. Als er gelijktijdig een auto aan 
komt zit je hier klem. Er zijn al oudere mensen die hier niet meer doorheen durven fietsen. Het probleem is al 
meerdere keren aangekaart bij de gemeente, maar deze lijkt het probleem niet te onderkennen. 

In de Paulus Gielmanstraat zit een “verzakking” die zo groot is dat er bij regen een grote plas ontstaat. Deze is 
voor fietsers gevaarlijk. Na diverse meldingen is deze nog steeds niet gemaakt. 

Lindehof 

Punaises in deze straten zijn niet zo zeer nodig, omdat straten kort zijn. Wel wordt opgemerkt dat personeel van 
Wintermans via de mgr. de Haasstraat door de Lindehof via de Odradastraat naar de Nieuwstraat gaat, om in de rij 
voor het verkeerslicht (haagdoorn) te gaan staan om zo sneller aan de beurt te zijn. Omdat dit dagelijks en veel 
voertuigen op dezelfde tijd zijn is dit onwenselijk en hinderlijk. De buurt heeft hierover al eerder contact gehad met 
Wintermans, maar het resultaat is dan van korte duur. 

Molenakkers  
De plannen voor de Dreef (versmallingen, drempels en plateaus) ontbreken nog allemaal. 
Het gebied rond de basisschool is een groot aandachtsgebied. Het parkeren rond de school belemmerd het zicht en 
de doorstroom. Zelfs de klaar-overs hebben onvoldoende overzicht. 
Via de Kromme Molenweg wordt vaak hard gereden richting en van de Fit Factory. 
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Locatie 

Straatnaam Kern kr / wv 

Ongevallen 

aantal Snelheid 

Klacht bewoner 

/ dorpsraad 

Genomen maatregelen 

J / N Jaar Opmerking 

Nieuwstraat Eersel wv x 22 x x N   
Jan Smuldersstraat Vessem wv x 18 x x J divers Herinrichting + diverse snelheidsremmende maatregelen 

Eindhovenseweg Steensel wv x 14 x x N   
Mr de la Courtstraat Vessem wv x 11 x x J 2006 Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Het Groen Knegsel wv x 10 x x J 2006 Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Postelseweg Eersel wv x 40 x  J 2006 Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Schadewijkstraat Eersel wv x 10 x  N   
Biemeren Wintelre wv x 9 x  N  Staat op projectenlijst 2012 (aanbrengen snelheidsremmende maatregelen) 

Wolverstraat Duizel wv x 12 x  J 2009 2x drempel aangelegd 

Stokkelen Eersel wv x 15 x  N   
Grote Aardweg Eersel wv x 8 x  J 2006 Drempel Rootseweg - Dalemsedijk 

Oirschotsedijk Wintelre wv x 8 x  J 2008 Aanpassen wegmarkering 

Hoef Duizel wv x 14   N   
Schadewijk Eersel wv x 14   N   
Stroomkesberg Vessem wv x 12   J 2008 Diverse snelheidsremmende maatregelen + aanpassen markering 

Hees Eersel wv x 10   N   
Urnenweg Knegsel wv x 25   N   
Willibrorduslaan Eersel wv x 9  x N   
Merenweg Wintelre wv x 9   N   
Oostelbeersedijk Wintelre wv x 9   J 2008 Diverse snelheidsremmende maatregelen + aanpassen markering 

Boksheidsedijk Eersel wv x 8  x N   
Eerselseweg Knegsel wv x 8   N   
Aelenstraat Eersel wv  x x N   
Dreef Eersel wv  x x N   
Groes Eersel wv  x x J 2006 Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Hazenstraat Eersel wv  x x N   
Hoolstraat Eersel wv  x x N   
Kromme Molenweg Eersel wv  x x N   
Math Eerseliusstraat Eersel wv  x x N   
Mgr de Haasstraat Eersel wv  x x J 2006 Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Odradastraat Eersel wv  x x J 2006 Aanbrengen wegversmalling + plateau's 

Postakkers Eersel wv  x x J onbekend Herinrichting + snelheidsremmende maatregelen 

Voortseweg Eersel wv  x x J 2006 Aanbrengen punaise Voortseweg - Pankenstraat 

Heike Vessem wv  x x J 2008 Aanpassen wegmarkering 

Wilhelminalaan Vessem wv  x x N   
Donk Duizel wv  x  N   
Langrijt Duizel wv  x  N   
Meerstraat Duizel wv  x  N   
Smitseind Duizel wv  x  N   
Weege, de Duizel wv  x  N   



2 / 3 

 
Locatie 

Straatnaam Kern kr / wv 

Ongevallen 

aantal Snelheid 

Klacht bewoner 

/ dorpsraad 

Genomen maatregelen 

J / N Jaar Opmerking 

Areven Eersel wv  x  N   
Bospoort Eersel wv  x  N   
Dalemsedijk Eersel wv  x  N   
Dijk Eersel wv  x  J 2006 herinrichting + kruispuntplateau 

Drieske Eersel wv  x  N   
Gaobertstraat Eersel wv  x  N   
Holster Eersel wv  x  J 2006 Kruispuntplateau Holster - Horstveld 

Hoogstraat Eersel wv  x  N   
Kortkruisdijk Eersel wv  x  J 2006 Kruispuntplateau Kortkruisdijk - Horstveld 

Kortstraat Joh.d. Eersel wv  x  N   
Krekelbos Eersel wv  x  N   
Lindestraat Eersel wv  x  N   
Mortel Eersel wv  x  J 2006 Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Oude Postelseweg Eersel wv  x  N   
Pankenstraat Eersel wv  x  J 2006 Aanbrengen punaise Voortseweg - Pankenstraat 

Quackelaer Eersel wv  x  N   
Schapendries Eersel wv  x  J 2006 Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Zandoerleseweg Knegsel wv  x  N   
Knegselseweg Steensel wv  x  J divers Diverse snelheidsremmende maatregelen + aanleg fietspad 

Riethovenseweg Steensel wv  x  N   
Groenewoud Vessem wv  x  N   
Leeuwerik Vessem wv  x  N   
Putterstraat Vessem wv  x  N   
Akkerweg Wintelre wv  x  N   
Het Aangelag Wintelre wv  x  N   
Kerkstraat Wintelre wv  x  J onbekend Herinrichting + diverse snelheidsremmende maatregelen 

Kloosterstraat Wintelre wv  x  N   
Slikdijk Wintelre wv  x  J onbekend Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Willibrordusstraat Wintelre wv  x  J 2006 Diverse snelheidsremmende maatregelen 

Boksheide Eersel wv   x N   
Hint Eersel wv   x N   
Kapelweg Eersel wv   x N   
Lindehof Eersel wv   x N   
Midakkers Eersel wv   x N   
Oerselseweg Knegsel wv   x N   
Kuilenhurk Vessem wv   x N   
Oude Schoolstraat Vessem wv   x N   
Vondereind Vessem wv   x N   
Rythoviusbuurt Eersel -   x N   
Pankenstraat - Welsh Divisionstraat Eersel kr x

 

9 

  N   
Aengilbertusstraat – Kerkstraat - Willibrorduslaan Eersel kr x

 

8 

  N   
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Locatie 

Straatnaam Kern kr / wv 

Ongevallen 

aantal Snelheid 

Klacht bewoner 

/ dorpsraad 

Genomen maatregelen 

J / N Jaar Opmerking 

Bospoort – Nieuwstraat - Schoolstraat Eersel kr x 7   N   
Duizelseweg – Hint – Markt - Nieuwstraat Eersel kr x 6   J 2010/2011 herinrichting Duizelseweg 

Jan Smuldersstraat - Wilhelminalaan Vessem kr x 6   J divers Herinrichting + diverse snelheidsremmende maatregelen 

Hoef - Knegselsedijk Duizel kr x 5  x N   
Dukesvoort - Hoef Duizel kr x 5   N   
Alsbergdreef - Eindhovenseweg - Hees Eersel kr x 5   N   
Buivensedreef – Meerheide - Steenovens Duizel kr x 4   N   
Gaobertstraat - Mgr de Haasstraat Eersel kr x 4   N   
Hazenstraat - Stokkelen Eersel kr x 4   N   
Lage Heide - Stokkelen Eersel kr x 4   N   
Lindehof z, Mgr de Haasstraat, Mortel Eersel kr x 4   N   
Meerheide, Steenovens Eersel kr x 4   N   
Eindhovenseweg - Knegselseweg Steensel kr x 4   N   
Donk – Ellenbroek – Heike - Stroomkesberg Vessem kr x 4   N   
Meerstraat - Akkerstrstraat Duizel kr   x N   
Smitseind - Oude Kerkstraat Duizel kr   x J 2009 punaise aangelegd 

Nieuwstraat - Willibrorduslaan Eersel kr   x N   
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Kern Straatnaam Kruispunt (Kp.) / Wegvak (Wv.) Uitgevoerde verkeersmaatregel Jaartal 

Duizel Gildestraat Wv. Gildestraat Aanbrengen drempel 2009 

Duizel Smitseind Kp. Smitseind – Oude kerkstraat Aanbrengen punaise 2009 

Duizel Wolverstraat Wv Wolverstraat Aanbrengen drempel 2x 2009 

Eerse

l 
Aengilbertusstraat Kp. Aengilbertusstraat – Mgr. de Haasstraat Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Aengilbertusstraat Kp. Aengilbertusstraat – Nic. Sichmanstraat Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Aengilbertusstraat Kp. Aengilbertusstraat – Odradastraat Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 

Berkakkers Basisschool 't Busseltje Aanleg kiss and ride strook + extra parkeerplaatsen 2010-2011 

Eerse

l 
Bogerd Kp. Bogerd – Lupine Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Bogerd Kp. Bogerd – Haver Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Bogerd Kp. Bogerd – Hooi Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Bogerd Kp. Bogerd – Rapen Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Bogerd Kp. Bogerd – Koolzaad zuid Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Bogerd Kp. Bogerd – Koolzaad noord Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Bogerd Kp. Bogerd – Schapendries Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Dijk Kp. Dijk – Gebroeders Hoekstraat Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Eerse

l 
Dijk - Herinrichting tot aan Eikenburg met aanbrengen wee punaises  

Eerse

l 
Diverse Tussen N284 – N297 – Schadewijkstraat – Willibrorduslaan 30 km/h-zone 2006 

Eerse

l 
Diverse Tussen N284 – Willibrorduskaan – Kerkstraat – Kapelweg – Postelseweg 30 km/h-zone 2006 

Eerse

l 
Diverse Wijk ten noorden en westen van de Postelseweg (Kortkruis) 30 km/h-zone 2006 

Eerse

l 
Diverse Tussen Postelseweg – Kapelweg – Voortseweg (De Dijken) 30 km/h-zone 2006 

Eerse

l 
Duizelseweg - Herinrichting + snelheidsverlagende maatregelen 2010-2011 

Eerse

l 
Gaobert Wv. Gaobert thv Willibrorduslaan Aanbrengen wegversmalling 2006 

Eerse

l 
Gaobertstraat Kp. Gaobertstraat – Berkakkers Aanbrengen kruispuntplateau + zebrapad 2006 

Eerse

l 
Gebr. Hoekstraat - Herinrichting met asverspringingen door planten bomen  

Eerse

l 
Grote Aardweg Wv. Rootseweg – Dalemsedijk Aanbrengen drempel 2006 

Eerse

l 
Haver Wv. Bogerd – Hooi Aanbrengen drempel 2006 

Eerse

l 
Holster Kp. Holster – Horstveld Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Eerse

l 
Kortkruisdijk Kp. Kortkruisdijk – Horstveld Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Eerse

l 
Mgr. de Haasstraat Kp. Mgr. de Haasstraat – Lindestraat Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Mgr. de Haasstraat Kp. Mgr. de Haasstraat – Nic. Sichmanstraat Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Mgr. de Haasstraat Kp. Mgr. de Haasstraat – Gaobertstraat Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Mgr. de Haasstraat Kp. Mgr. de Haasstraat – Lindehof Noord Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Mgr. de Haasstraat Kp. Mgr. de Haasstraat – Lindehof Zuid Aanbrengen punaise 2006 

Eerse

l 
Mortel Kp. Mortel – Kuilenhurk Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Eerse

l 
Mortel Kp. Mortel – Dreef Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Eerse

l 
Nieuwstraat - Herinrichting tot éénrichtingsverkeer en aanbrengen twee kruispuntplateaus  

Eerse

l 
Odradastraat Wv. Odradastraat thv Nieuwstraat Aanbrengen wegversmalling 2006 

Eerse

l 
Odradastraat Kp. Odradastraat – Gaobertstraat Aanbrengen kruispuntplateau 2006 
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Kern Straatnaam Kruispunt (Kp.) / Wegvak (Wv.) Uitgevoerde verkeersmaatregel Jaartal 

Eersel Odradastraat Kp. Odradastraat – Lindestraat Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Eersel Postakkers - Herinrichting met punaise en asverspringingen 2x  
Eersel Postelseweg Kp. Postelseweg – Spijkertsedijk Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Eersel Postelseweg Kp. Postelseweg – Rootseweg Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Eersel Postelseweg Wv. gemeentegrens – komgrens Aanbrengen kasseienstroken 4x 2006 

Eersel Postelseweg Wv. komgrens – Spijkertsedijk Aanbrengen drempels 2x 2006 

Eersel Postelseweg Wv. Rootseweg – Spijkertsedijk Verwijderen wegversmalling 2x 2006 

Eersel Postelseweg Wb. gemeentegrens – komgrens Aanbrengen/aanpassen wegmarkering 2006 

Eersel Rootseweg Wv. Grote Aardweg – Postelseweg Aanbrengen drempel 2006 

Eersel Schapendries Wv. Schapendries thv Postelseweg Aanbrengen wegversmalling 2006 

Eersel Schapendries Kp. Schapendries – Zicht Aanbrengen punaise 2006 

Eersel Voortseweg Kp. Voortseweg – Pankenstraat Aanbrengen punaise 2006 

Eersel Zicht Kp. Zicht – Wanmolen Aanbrengen punaise 2006 

Eersel Boekweit Kp. Boekweit – Boekweit Aanbrengen punaise 2006 

Eersel Groes Kp. Groes – Haam Aanbrengen punaise 2006 

Eersel Groes Kp. Groes – Boekweit Aanbrengen punaise 2006 

Eersel Groes Kp. Groes – Teulland Aanbrengen punaise 2006 

Eersel Groes Kp. Groes – Voortseweg Aanbrengen punaise 2006 

Eersel Rosheuvel Wv. Rogge – (brom)fietspad Aanbrengen drempel 2006 

Eersel Teulland Kp. Teulland – Teulland Aanbrengen punaise 2x 2006 

Knegsel Diverse Gehele kern 30 km/h-zone 2006 

Knegsel Het Groen Wv. Het Groen thv Antwerpsebaan Aanbrengen wegversmalling 2006 

Knegsel Het Groen Kp. Het Groen – De Wetering – Oudedijk Aanbrengen kruispuntplateau + wegversmalling 2006 

Knegsel Steenselseweg - Maatregel komgrens  
Knegsel Steenselseweg - Realisatie fietspad  
Knegsel Steenselseweg Kp. Steenselseweg - Moormanlaan Aanbrengen kruispuntplateau  
Knegsel Vessemseweg Kp. Vessemseweg – Het Groen Aanbrengen kruispuntplateau + wegversmalling 2006 

Steensel Eindhovenseweg Wv. N327 (Stuivertje) – komgrens Aanbrengen/aanpassen wegmarkering Aanbrengen middengeleiders 3x 2006 

Steensel Knegselseweg Eindhovenseweg – Steensel sportpark Realisatie vrijliggend fietspad 2007 

Steensel Knegselseweg Kp. Knegselseweg – Sportpark Aanbrengen kruispuntplateau 2008 

Steensel Knegselseweg Kp. Knegselseweg – zandpad Aanbrengen kruispuntplateau 2008 

Steensel Knegselseweg Knegselseweg - Steenselseweg Aanleg fietspad + snelheidsverlagende maatregelen op rijbaan 2010-2011 

Steensel Molenpad - Aanbrengen voetpad  
Vessem D’n Grote Aard - Aanbrengen punaise  
Vessem Donk - Aanleg voetpad 2010-2011 

Vessem Jan Smuldersstraat Wv. Mr. de la Courtstraat - komgrens Uitbuiging en drempels 2006 

Vessem Jan Smuldersstraat - Herinrichting + snelheidsverlagende maatregelen 2010-2011 

Vessem Wilhelminalaan - Herinrichting + snelheidsverlagende maatregelen 2010-2011 
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Kern Straatnaam Kruispunt (Kp.) / Wegvak (Wv.) Uitgevoerde verkeersmaatregel Jaartal 

Vessem Mr. de la Courtstraat Kp. Mr. de la Courtstraat – Katerstraat Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Vessem Mr. de la Courtstraat Kp. Mr. de la Courstraat – Jan Smuldersstraat Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Vessem Mr. de la Courtstraat Kp Mr. de la Courtstraat – Nachtegaallaan / Postels Huufke Aanbrengen punaise 2x 2006 

Vessem Mr. de la Courtstraat Wv. Katerstraat – Jan Smulderstraat Aanbrengen/aanpassen wegmarkering 2006 

Vessem (bubeko) Stroomkesberg Kp. Keyenhurkseweg –Stroomkesberg Aanbrengen kruispuntplateau 2007-2008 

Vessem (bubeko) Stroomkesberg Kp. Ir. Van Meelweg – Stroomkesberg Aanbrengen kruispuntplateau 2007-2008 

Vessem (bubeko) Heike Wv. Stroomkesberg – Heikesestraat Aanbrengen/aanpassen wegmarkering 2007-2008 

Vessem (bubeko) Stroomkesberg Kp. Mr. v. Hasseltweg–Stroomkesberg Aanbrengen kruispuntplateau 2007-2008 

Vessem (bubeko) Stroomkesberg Wv. Heike – komgrens Aanbrengen/aanpassen wegmarkering 2007-2008 

Wintelre Kekkeneind Wv. komgrens – Hemelrijksestraat Aanbrengen wegversmalling 2006 

Wintelre Kerkstraat - Herinrichting Kerkstraat incl. 2x geknikte versmalling  
Wintelre Kerkstraat Kp. Kerkstraat – Kloosterstraat Aanbrengen punaise  
Wintelre Kerkstraat Kp. Kerkstraat – Kemkesveld Aanbrengen punaise  
Wintelre Slikdijk - Aanbrengen chicane 2x  
Wintelre Slikdijk Kp. Slikdijk – Mostheuvel Aanbrengen punaise  
Wintelre Willibrordusstraat Kp. Willibrordusstraat – De Nie Aanbrengen kruispuntplateau 2006 

Wintelre Willibrordusstraat Kp. Willibrordusstraat – Hemelrijksestraat Aanbrengen middengeleider 2006 

Wintelre (bubeko) Oirschotsedijk Wv. Rouwven - Bijsterveld Aanbrengen/aanpassen wegmarkering 2007-2008 

Wintelre (bubeko) Oostelbeersedijk Kp. Rouwven – Oostelbeersedijk Aanbrengen kruispuntplateau 2007-2008 

Wintelre (bubeko) Oostelbeersedijk Kp. Kreiel – Oostelbeersedijk Aanbrengen kruispuntplateau (2x) 2007-2008 

Wintelre (bubeko) Oostelbeersedijk Wv. Kekkeneind – komgrens Aanbrengen/aanpassen wegmarkering 2007-2008 

Wintelre (bubeko) Rouwven Wv. Oostelbeersedijk – Oirschotsedijk Aanbrengen/aanpassen wegmarkering 2007-2008 

 


