
 

 

Verslag overleg werkgroep verkeer met Gemeente 
Beek en Donk, 06 juni 2018 

Aanwezig: namens gemeente Wethouder R. van der Zanden en Fr. Vlemmix, 
      namens dorpsraad Beek en Donk W. Rooijakkers (voorzitter werkgroep Verkeer), 
      Harry Fransen ( secr. Dorpsraad/verslag ) en Henk Peters.  
      L. Doomernik (adviseur werkgroep Verkeer) 

namens zichzelf: Cor Engels, Cor van de Griend, Jos Huijbers, Hr. Koene 
Omroep Kontakt: G. Brouwers 
  

1. De voorzitter opent de vergadering. En heet speciaal welkom Wethouder van der 

Zanden met wie hij hoopt de komende 4 jaren een goed overleg te hebben. Verder 

volgt een voorstelrondje. 

2. Verslag 28 mei 2018. Hierover worden geen opmerkingen gemaakt omdat de meeste 

punten ook zijn geagendeerd. 

3. Vragen aan de gemeente: 

➢ 30 kilometer zone Kapelstraat en Koppelstraat 

Dhr. Van de Griend maakt in een betoog duidelijk dat er in de Kapelstraat en 

Koppelstraat veel te hard wordt gereden, de wegen smal zijn, veel sluipverkeer is, 

veel vrachtwagens en brede landbouwvoertuigen gebruik maken van de wegen. 

Kortom het is gevaarlijk. Voorstel maak van de wegen 30 kilometer wegen door 

bloembakken te plaatsen die dienen als verkeersremmende maatregel. 

Adviseur Domernik ondersteunt het voorstel. 

Gemeente vraagt of dit voorstel gedragen wordt door medebewoners van de 

straten. Mogelijk een deel als proef uitvoeren, rekening houdend met het verkeer 

dat gebruik moet maken van de wegen, o.a. brandweer, afvalverwerking, etc. 

Dhr. Van der Griend en Vlemmix zullen op korte termijn samen overleggen en 

kijken naar uitvoerbare opties. 

 

➢ Verkeerssituatie Beekse scholen 

Gebruikers van de wegen nabij de Beekse scholen laten beoordelen op hun gedrag 

door BOA’s. Dit kan mogelijk leiden tot vermindering van gevaarlijke momenten. 

De jeugdgemeenteraad komt morgen met voorstellen om oversteekplaatsen bij 

scholen beter aan te geven. Op de vraag of brigadiers uit groep 8 zijn toegestaan 

wordt bevestigend geantwoord. Liefst natuurlijk met begeleiding van een 

volwassene. 

 

➢ Fietspad Dijkstaat naar Donkse brug 

De staat van genoemd fietspad laat nogal te wensen over, veel scheuren in het 

asfalt, ongelijkheden door boomwortels etc. Dhr. Vlemmix heeft al naar aanleiding 

van het verslag van 28 mei een brief gestuurd naar de eigenaar van het fietspad 

namelijk Rijkswaterstaat. We wachten op reactie en komen volgend overleg hierop 

terug. 
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➢ Fietspad Dr. Timmerslaan 

De situatie ter plaatse zal opnieuw worden  bekeken want nu  is blijkbaar een 

andere situatie beoordeeld. Hierop zal later worden teruggekomen. 

 

➢ Sluipverkeer Wilhelminastraat en Prins Hendrikstraat 

Er is veel sluipverkeer op voornoemde wegen. Al in eerdere jaren is sprake van 

afsluiting geweest. Dit stuitte toen op veel kritiek van de aanwonenden. Nu zal 

nogmaals worden onderzocht hoe er nu wordt tegen aan gekeken. Voorlopig geen 

ingrepen. 

   

➢ Situatie Beekse Brug 

Gemeente: Er is een studie gaande over het verkeer N615 en N279 na het niet 

doorgaan van “De Ruit”. Ook de situatie Beekse Brug zal hierin worden onderzocht. 

Resultaten van het onderzoek worden niet voor september 2018 verwacht. 

Tijdens het groot onderhoud van de N615 zullen de verkeerslichten bij de brug 

worden vervangen en beter op elkaar worden ingeregeld voor een betere 

doorstroming. 

 

 

➢ Verkeerssituatie Orchideestraat/Dr.Timmerlaan 

Aan de BOA Dhr. Van Dartel zal worden verzocht toezicht te houden op het 

parkeergedrag van de omwonenden en hierop aanwijzingen te geven. Om gele 

strepen aan te brengen vergt nogal wat ambtelijke voorbereiding en goedkeuringen 

en daarom wordt daarvan voorlopig afgezien. 

 

 

➢ Sparta’25 

Er is een 3 dimensionele oversteekplaats gerealiseerd (de verflaag lijkt nu al af te 

bladderen, wordt onderzocht) maar men is vergeten het naastgelegen fietspad ook 

te voorzien van een duidelijk aangegeven oversteekplaats. Dit zal zo spoedig 

mogelijk worden gerealiseerd. 

Nu het niet meer mogelijk is te parkeren op het terrein van Sparta’25 maar op het 

grote parkeerterrein aan de overzijde van de Heereindsestraat wordt met klem 

verzocht dit terrein te voorzien van verlichting en een behoorlijke verharding.  

De wethouder geeft aan hier serieus naar te gaan kijken en belooft volgend overleg 

hierop terug te komen, maar doet nu zeker geen toezeggingen.  

 

➢ Extra fietspad Beekerheide – Oranjelaan 

Dit voorstel is vorige keer besproken met wethouder van Zeeland maar is niet 

doorgegeven aan zijn opvolger. De benodigde stukken zijnde tekeningen en 

begroting worden aan wethouder van der Zanden overhandigd. Hierop wordt later 

teruggekomen. 

 

➢ Parkeerproblematiek “De Zwaan”. 

Nu blijkt dat het voormalige restaurant weer als horeca voorziening zal gaan dienen 

wordt aandacht gevraagd om met de nieuwe eigenaar afspraken te maken over 

parkeren in de directe nabijheid. 
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➢ Situatie Donkse brug/Bosscheweg 

Volgende week 13 juni is er over dit onderwerp een inloopavond gepland. Dit punt 

zal dan ook daar besproken gaan worden. 

 

4. Rondvraag en data eind van het jaar. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

Najaar: Alleen met burgers maandag 26 november om 19.30 uur , met gemeente 12 

december om 19.00 uur 

5. Afsluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het overleg. 

Harry Fransen 
        7 juni 2018 

 


