Kleine ergernissen 2020
Sterksel

melding

1 Albertlaan, verkeerssluizen slecht
zichtbaar

2 Poelhoeve 13, oversteek sloot is
onverhard

3 Kruising Turfven/Ronde Bleek, kapot
gereden berm

4 Verbindings weg Ten Brakenweg en
Averbodeweg, gaten en kuilen

5 Turfven, kapot gereden bermen

6 Chijnsgoed, kapot gereden bermen
7 Sterkselseweg, sloten en duikers
dichtgeslibt
8 Past. Thijssenlaan, verzakt fietspad
(smalle deel)

9 Heezerweg, bermen kapotgereden
10 Jagerspad, scheefliggende klinkers

toelichting

Gemeente

Kosten

Markeringpaaltjes bij sluisjes zijn in het donker en bij slecht weer zeer
slecht zichtbaar -> Vervangen door een andere kleur reflecterende paaltjes. De paaltjes zijn geschikt
Of relecterende strips
voor gebruik in verkeer. We
€
gaan ze niet vervangen
maar we kunnen ze wel
schoonmaken.
Oversteek over sloot voor fietsers en voetgangers tussen de poelhoeve en Die oversteek is formeel
kanhoeve. ( nabij Poelhoeve 10 / Kanhoeve 44) -> Het leggen van 2 mrt
geen oversteek. Het betreft
€
duiker met een paar m2 klinkerverharding en paaltje
hier ook geen onderhoud
dus past niet in de
opdracht.
Einde turfven, net voor de kruising met de Ronde Bleek, word door het in
Al uitgevoerd.
en uitdraaien van grotere voertuigen naar de Ronde Bleek richting Peelven,
steeds de berm kapot gereden -> Evt ca 15 mtr graskeien leggen
€

Bij regenachtig weer blijven door de vele gaten, er erg veel plassen op de
Niet van ons. Eigen weg
weg staan. Dit is erg vervelend en ongemakkelijk voor voetgangers, fietsers onderhoud ligt bij
en oudere wandelaars met rollator -> evt verharden met klinkers of anders eigenaar.
gebroken asfalt en goed aan trillen/walsen

Bermen zijn enige jaren geleden met gebroken asfalt aangevuld, echter
Gehele lengte Turfven.
deze is te ver in/weg gereden -> bermen nog eens met gebroken asfalt
aanvullen
Bermen zijn door vele sluipverkeer kapot gereden -> bermen voorzien van Is uitgevoerd na overleg
graskeien of nog eens met gebroken asfalt aanvullen
met aanwonenden.
Niet in de opdracht.
Bij regen ligt er water op de Sterkselseweg vanaf Aa tot aan beugelbaan -> Melden via openbare
Bermsloten en duikers open maken
ruimte melding.
Fietspad bij Sterkselse Aa is verzakt door zoutstrooiers -> Korte termijn:
Stuk fietspad ligt er niet
fietspad herstraten, langere termijn: grond aankopen en fietspad
heel slecht bij?
opschuiven

€

€

13 Past. Thijssenlaan, houten brug over
Sterkselse Aa

Bij regen stroomt een deel van het water naar rechts, naar het overharde
Opnieuw profileren pad.
deel van de Ten Brakeweg. Dat is te zien aan de kuil die er ligt. -> zorgen dat
het water wel goed wegloopt, o.a. door verhoging van het pad, afwatering
het bos in, of andere manier
De houten brug over de Sterkselse Aa lijkt een steeds instabieler karakter te Brug staat op de agenda
krijgen -> opknappen/verstevigen
voor vervanging in 2021.

14 Graskeien voor de inritten van de
bedrijven Peelven 6-7 -7a 8 en 9

Bermen aan de linkerkant worden kapot gereden door indraaiend
vrachtverkeer

Leggen 15m1 graskeien per
€
inrit, 3 inritten, totaal
45m1.

15 Graskeien langs Jansborg

Op de busroute i.v.m. uitwijken brede machines en vrachtverkeer.

Graskeien leggen,
aansluiten op de keien die €
er liggen.
Het extra onderhoud van
bermen in
omleidingsroutes wordt
meegenomen in het bestek.
Bermen zijn hersteld.

€

€

€

16 wegbermen diverse omleidingsroutes

De wegbermen op de vele omleidingsroutes van de laatste tijd zijn erg
slecht met op sommige plekken diepe gaten/kuilen.

17 Jansborg
18 Paaldijk: vanaf Riestenblik richting
huisnrs. 11 en 13

Verbeteren bermen, graskeien waar deze nog niet liggen.
zie punt nr 15
Slechte bermen, doortrekken verbreding Paaldijk d.m.v. grasbetonblokken. Graskeien leggen,
aansluiten op de keien die €
er liggen.
Asfalt komt omhoog door wortel opdruk.
Reeds gerepareerd met
koud asfalt, mogelijkheid is €
om met warm asfalt te
repareren
Vorig jaar graskeien gelegd, asfalt brokken liggen nog in de berm.
Opgeruimd

22 Renheide, de bermen

Er ligt zand op het fietspad in de bocht bij het bruggetje over de Strijper Aa.
De bermen van de Renheide deels voorzien van grasbetonblokken, nog niet
overal aan weerszijde. Bermen verharden met grasbetonblokken op
plaatsen waar dit nog niet is gebeurd.

-

Initiatief bij
dorpsraad om met
eigenaar te
overleggen hoe
deze om wil gaan
met beheer en
onderhoud.

4.000,00 Akkoord

-

12 Kruising Sparrenlaan/Ten Brakeweg,
regenwater loopt niet goed weg

20 Paaldijk tussen 6 en 8
21 Fietspad Riesten

-

Leggen graskeien
meenemen icm
verbeteren bermen
Turfven onder punt
5.

€

Op de Oostrikkerdijk, met name vanaf Burg. Vogelslaan tot aan de afslag
naar Leende, zitten aan beide zijkanten van de weg vele grote gaten die
gevaarlijk zijn voor met name voor fietsers -> gaten opvullen

Opgeruimd
De Renheide hebben we op
het oog voor onderhoud.
De grasbetonkeien nemen
€
we gelijktijdig met de
uitvoering mee.

Tip: verbeteren
zichtbaarheid door
reflectiestickers.
Liefst rood/geel.

-

-

11 Oostrikkerdijk, gaten aan zijkanten
wegdek

19 Paaldijk tussen 11 en 13

-

€

Bermen zijn door vele (omleidings) verkeer kapot gereden -> bermen
€
aanvullen
Het Jagerspad krijgt steeds meer scheefliggende klinkers. Het wordt nu wel Herstraten Jagerspad. Het
lastig om met een kinderwagen door deze straat te lopen -> herstraten van pad komt dan precies terug
€
wegdek
zoals het is.
Asfaltschade wordt
meegenomen in groot
onderhoud.

Overleg 4-11-2020

Nog even
wachten, anders
weggegooid geld.

4.500,00 Akkoord

10.000,00

€ 9006,- uit
onderhoud wegen.

-

750,00 Akkoord

-

2.000,00 Akkoord

10.000,00 Akkoord

10.000,00 Akkoord

2.000,00 Akkoord

10.000,00 Akkoord

23 Hoogeindseweg/ St Jan Baptistastraat,
gaten en kuilen.

24 Fietspad Strijperpad vanaf Strijps
Kapelletje tot camping Klein Frankrijk

In de binnenbocht van de St Jan Baptistastraat naar de Hoogeindseweg is
een diepe kuil. Opvulling/ verharding van deze bocht zodat men de hoek
wel kan gebruiken om de weg in en uit te draaien.
Er is geen afscheiding met het zandpad. De randen beginnen al af te
brokkelen.

Bermbeton met blokken
zoals op Chijnsgoed en
Somerenseweg.

€

Op te lossen met palen

€

25 Nieuwe paaltjes Klooster nabij bs St Jan

26 Strijperstraat ter hoogte nr 57-59
doorlopend richting nr 75, kapot
gereden bermen

Senioren belangen
27 Narcislaan 25 te Leende

28 Wegdek ten Brakeweg en Kennedylaan
te Sterksel.

29 Fietspad Rulselaan te Heeze.

Leende
30 Zwarte Pad.Maarheezerweg Zuid.
Strijpertunnel.Fietspad naar VW

31 Maarheezerweg Zuid 2 tot Renhoek

32 Maarheezerweg Zuid

33 Ulkendonken,Boschhoven,Nachtegaalla
an,Hvan Breukelenweg ,

34 Maarheezerweg
Zuid,Valkenswaardseweg

35 Fietspad Merellaan naar A2

36 Strijperstraat 1 richting Renhoek ,
Kerkstraat 8-10, ,Boschhoven div.
plekken

37 Kerkpad

De paaltjes geplaatst in de berm van het Klooster om ongewenst parkeren
bij de school tegen te gaan. Een groot deel van deze paaltjes zijn op
struikelhoogte en niet voorzien van reflectoren.
Slechte bermen op het achterste stuk van de Strijperstraat ter hoogte van
57 A,B, C, D resp. 52 en 52 A

Asfalt(trottoirband) komt omhoog door wortel opdruk.

Van beide wegen komt asfalt omhoog door wortel opdruk.Wegdek slecht
beloopbaar.

De kopse palen hebben
wel reflectoren. Niet
aanpassen.
Dit stuk willen we dit jaar
meenemen in het groot
onderhoud. Bijdrage vanuit
€
kleine ergernissen kan
worden uitgegeven aan
bermverharding.

De boom blijft staan. De
€
wortels kunnen niet
worden verwijderd.
Kennedylaan hebben we op
het oog voor groot
onderhoud. Ten Brakeweg €
eventueel wortel frezen.

ongeveer op vijftig, vijfenzeventig en vijfentachtig meter vóór de inrit van
nummer 7 richting Geldropseweg(dus komend vanaf de Rul) zitten
overdwarse verzakkingen van het fietspad.

Reeds opgelost, blijft
terugkeren.

Ontbreken van verlichting bij de fietspad

Zwarte pad reeds 1
bijgeplaatst*,
Maarheezerweg is
buitengebied,
Strijpertunnel heeft
verlichting gekregen,
fietspad VW is van
provincie.
Weg in buitengebied,
60km/u, heeft geen
belijning.

Ontbreken belijning

Modderpoelen.

38 Margrietlaan/Narcislaan,Boschhoven4042C,Autobedrijven V'waardsew.

Oneigenlijk gebruik bermen en trottoir.

39 Primulastraat

Asfalt(trottoirband) komt omhoog door wortels opdruk.

Niet specifiek. Op
specifieke verzakkingen
kunnen we stratenmakers
inzetten. Kosten € 1000,per dag incl. materialen

Groot onderhoud
uitgevoerd. Blijft een
zandpad met bijbehorende
nadelen.
Past niet in deze opdracht.
Melding voor handhaving.
Trottoirs vorig jaar
opnieuw gelegd. Specifieke
plaatsen inzet
stratenmaker mogelijk.
Kosten € 1000,- per dag
inclusief materiaal.

het leveren en
plaatsen van de
paaltjes 160-10/12
750,00 Robinia om de 20
meter met een
lengte van 450
meter

10.000,00 Akkoord

-

10.000,00

€ 7.500,- vanuit
onderhoud wegen.

€

-

€

-

Fietspad VW weg is
van provincie.

€

-

Toevoegen
belijning bij groot
onderhoud.

Past niet in deze opdracht.
Verblinding fietsers.->Een afscherming tussen snelweg en Maarh'weg.
Bermen lager dan de weg. Scheiding tussen berm en asfaltweg onzichtbaar.
Kapotte bermen. Scheiding tussen berm en asfaltweg onzichtbaar.
Bermen hersteld na
werkzaamheden
€
OostrikkerstraatLangstraat.
Gaten in asfalt (fietspad)
Ligt geen fietspad. Rijbaan
€
hebben we op het oog voor
groot onderhoud.
Asfaltranden brokkelen af.
Vorig jaar al aangepakt.
Geen noemenswaardige
schades aangetroffen.
€
Machinaal vegen is een
optie zodat het pad weer
breder lijkt.
Verzakkingen in klinkerwegen

10.000,00 Akkoord

Melding voor RWS

-

-

Maarheezerweg
Zuid staat op
programma begin
2021.

500,00 Akkoord

€

Naar inzicht
gemeente
herstellen schades
5.000,00
in bestrating van
met name
Boschhoven.

€

Grindput maken
voor betere afvoer
2.000,00
van water laagste
punt in pad.

€

€

-

2.000,00 Idem als punt 36.

40 Lijsterlaan 2 en 3

Door graspollen en onkruid vervuilde goten

41 Kerkstraat glasbak

Glas op trottoir (oorzaak is waarschijnlijk het legen van de glasbak)

42 Merellaan naar A2
43 Kerkstraat,van Breukelenweg
Boschhoven(verkeersdrempels)

Vervuild fietspad( opliggend zand en blad)
Drempels veel steiler dan nodig is om snelheid verkeer te temperen.

Er mag niet meer gespoten
worden wat het lastiger
maakt om de goten echt
schoon te houden.

€

Past niet in opdracht.
Melden via openbare
ruimte melding.
€
Wordt geveegd.
Aanpassen 3 stuks
drempels. Vraag is of je dat
wil?

Veegwagen
Adriaans met
680,00
onkruidborstel.
Gehele Vogelpark.

500,00 Akkoord
Vervalt, bij een
eventuele
reconstructie de
drempels
verbeteren.

Totaal kleine ergernissen 2020

€

94.680,00

