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1. Algemeen, bestrating
Situatie
1. De bestrating is op diverse plekken in de wijk slecht.

Oplossing?
1. Herbestraten?

Voorbeelden
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2. Carpoolplaats, toegangsweg
Situatie
1. Langs de toegangsweg van de carpoolplaats langs de A59 bij de rotonde van Maliskamp staan
regelmatig auto’s geparkeerd in de berm / op het gras.
2. Het gras verdwijnt hierdoor, er blijft zand over en er ontstaan kuilen en sporen.

Oplossing?
1. Paaltjes plaatsen?
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3. Carpoolplaats, oversteek naar zandverstuiving
Situatie
1. De oversteek voor voetgangers van de carpoolplaats naar de zandverstuiving is nu zeer
onveilig.
2. Voetgangers lopen nu niet om naar de rotonde.

Oplossing?
1. Markering ( geen vluchtheuvel) te doen, zoals aan de Empelseweg?
2. Voetgangers ‘sturen’ richting de rotonde met een voetpad langs de toegangsweg tot de
carpoolplaats?
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4. Sasseltberg/Zandstraat, bewegwijzering
Situatie
1. De Zandstraat is ter hoogte van nummer 8 doodlopend.
2. Op de foto staat de witte auto vóór de T-splitsing. De Zandstraat is daar rechtsaf.
3. Het bord geeft aan dat het een doodlopende weg is.

4. Je moet op de Sasseltberg al weten welke richting je moet volgen voor het juiste
huisnummer.
5. Bij de T-splitsing Sasseltberg/Zandstraat zie je niet welke kant je op moet voor bepaalde
huisnummers:
a. Rechtsaf voor de nummers 1 – 11 en 2 – 8.
b. Rechtdoor voor de overige nummers.
6. Vanaf de T-splitsing kijk je rechtdoor tegen de geluidswal van de A59 en het fietspad aan.
7. Het lijkt daardoor alsof je daar met de auto niet verder kunt.

Oplossing?
1. Bewegwijzering is een oplossing (borden aan de paal met het doolopende-wegbord?).
2. Net als voor Sasseltberg 3 – 5 is gedaan.
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5. Sasseltberg, overgang naar fietspad bij geluidswal
Situatie
1. Komend vanaf de Oude Baan, Sasseltberg in rijden, doorrijden tot aan de wal. Hier gaat het
de weg over in het fietspad.
2. Dit is een gevaarlijk punt, omdat de fietsers die op het rode fietspad fietsen, er geen rekening
mee houden, dat er ook auto’s komen.
3. Bovendien is er veel begroeiing langs het fietspad, zodat je niet veel zicht hebt op het
fietspad, als je vanaf de Sasseltberg komt en naar de wal rijdt.
4. Op het punt dat je het fietspad nadert, heb je als je naar links kijkt, geen goed zicht over het
fietspad.

Oplossing?
1. Zowel het bijhouden van de begroeiing als evt. spiegel zou goed kunnen werken.

6. Zandstraat, overgang naar fietspad bij geluidswal
Situatie
1. Als je vanaf de Zandstraat, bijvoorbeeld huisnummer 13, naar de Oude Baan rijdt, moet je
eerst langs de geluidswal.
2. Dan passeer je hetzelfde rode fietspad. Nu dus vanuit de andere kant.
3. Dit is een gevaarlijke oversteek. Fietsers verwachten hier geen auto’s. Auto’s rijden hier
immers op het rode fietspad.
4. Je hebt ook slecht zicht over het fietspad als je in de auto zit.
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Oplossing?
1. ?

7. Zandstraat, verlichting
Situatie
1. Komend vanaf de Oude Baan, Sasseltberg in, en dan de eerste straat rechts (Zandstraat).
2. Slechte verlichting vanaf begin Zandstraat.
3. Vooral ‘s avonds niet prettig om hier doorheen te rijden voor b.v. fietsers.
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Oplossing?
1. Nieuwe/extra verlichting?

8. Oude Baan, oversteek tussen Anna Blamanstraat en Vivaldilaan
Situatie
1. De oversteek op de Oude Baan tussen Anna Blamanstraat en Vivaldilaan is onveilig en
onduidelijk.
2. De opstelplaats in het midden van de weg is zeer smal, voelt niet veilig aan en nodigt niet uit
om daar te gaan staan.
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3. Aan de kant van de Anna Blamanstraat is de bocht in de Oude Baan onoverzichtelijk.
a. Je ziet en hoort de auto’s in deze bocht niet aankomen.
b. Je hebt (heel) weinig tijd om de oversteek naar het opstelpunt in het midden te
maken.

Oplossing?
1. Zebrapad aanleggen mét duidelijke verkeersborden.
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9. Molenstraat, slecht zicht bij toegang vanuit zijstraten
Situatie
1. De toegang van de Beethovenlaan, de Jonkvrouw de la Courtlaan en de Rector Zwijsenlaan
tot de Molenstraat geven in de zomer slecht zicht op de fietsers die op de Molenstraat rijden.
Vooral het fietspad aan de westkant waar fietsers vaak tegen het verkeer in rijden.

Oplossing?
1. ?
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10. Molenstraat, oversteek snelfiets pad bij spoorwegovergang
Situatie
1. De oversteek van het snelfiets pad bij de spoorwegovergang Molenstraat is vaak onveilig.

Oplossing?
1. Een oversteek zoals bij het station?
2.

11. Molenstraat, uitrit bij de BP
Situatie
1. Bij de uitrit bij de BP is het uitzicht naar links slecht.
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Oplossing?
1. ?

12. Churchilllaan en Rector Zwijsenlaan, sluipverkeer
Situatie
1. De Churchilllaan en Rector Zwijsenlaan worden als sluiproute gebruikt.
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Oplossing?
1. De toegang tot de Churchilllaan vanaf de Burgemeester Mazairaclaan versmallen?
2. De toegang tot de Willem de Zwijgerlaan vanaf de Burgemeester Mazairaclaan versmallen?
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13. Burgemeester Jonkheer von Heijdenlaan, oversteek
Situatie
1. Bij de oversteek naar en van de Burgemeester Jonkheer von Heijdenlaan heeft het verkeer
op de Burgemeester Mazairaclaan voorrang.

2. De opstelplaats in het midden van de weg is zeer smal, voelt niet veilig aan en nodigt niet uit
om daar te gaan staan.
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3. Vanaf de Empelseweg komen auto’s door de spoortunnel aanrijden, vaak met flinke snelheid.

4. Als je aan de overkant het fietspad volgt op de Burgemeester Mazairaclaan, “sluit je aan” bij
de auto’s en heb je het gevoel dat de auto’s je zo van achteren aanrijden.

Oplossing?
1. ?
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14. Burgemeester Jonkheer von Heijdenlaan, trap van naar Bevrijdingspad
Situatie
1. De trap van de Burgemeester Jonkheer von Heijdenlaan naar het Bevrijdingspad is onveilig:
scheve traptreden en beschadigde treden.
2. De trap wordt ook door fietsers gebruikt en de fiets gaat over het gras.
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Oplossing?
1. Trap herstellen.
2. Fietsgoot aan beide zijden van de trap aanleggen.

15. Heer en Beekstraat, parkeren
Situatie
1. Aan het begin van de Heer en Beekstraat (bij de Burgemeester Mazairaclaan) mogen auto’s
aan beide kanten van de straat geparkeerd worden.
2. De straat is hier te smal voor. Auto’s kunnen er soms niet goed door.
3. Daarnaast staan auto’s vaak deels op het trottoir. Hierdoor ondervinden voetgangers hinder.
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Oplossing?
1. Parkeren aan één kant toestaan en aan de andere kant een parkeerverbod instellen?

16. Burgemeester Mazairaclaan, hagen groeien over trottoir heen
Situatie
1. Op de Burgemeester Mazairaclaan groeien hagen over het trottoir heen, dat hierdoor steeds
smaller wordt.

Oplossing?
1. Snoeien.

17. Burgemeester Mazairaclaan, geen oversteekplaatsen voetgangers
Situatie
1. Op de gehele Burgemeester Mazairaclaan is geen enkele oversteekplaats voor voetgangers.
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Oplossing?
1. Zebrapaden aanleggen.

18. Burgemeester Mazairaclaan, oversteek met fiets naar links
Situatie
1. De Burgemeester Mazairaclaan oversteken met de fiets om naar links te gaan kan vanuit
sommige straten alleen door over een hoog drempeltje te gaan. Het fietspad ligt daar
verhoogd aan de weg.
2. Dit geldt voor de volgende straten/uitritten:
a. Heer en Beekstraat
b. Mauritslaan
c. Michiel de Ruyter

Oplossing?
1. Zijkant fietspad verlagen?
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19. Oude Baan, oversteek met fiets naar links
Situatie
1. Vanuit de Oude Baan met de fiets oversteken naar links kan alleen door over een hoog
drempeltje te gaan. Het fietspad ligt daar verhoogd aan de weg.
2. Dit geldt voor de volgende straten/uitritten:
a. Zandbergen
b. Willem Elsschotstraat

Oplossing?
1. Zijkant fietspad verlagen?
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20. Winkelcentrum Molenhoekpassage, brievenbus moeilijk bereikbaar
Situatie
1. Op/aan de parkeerplaats bij de Molenhoekpassage staat een brievenbus.
2. Deze is te voet alleen bereikbaar over de parkeerplaats.
3. Er is geen voetpad/trottoir naar/langs de brievenbus.

4. Onlangs is een zebrapad aangelegd in de Huygensstraat, maar die leidt niet naar de
brievenbus.

Oplossing?
1. Brievenbus verplaatsen naar het trottoir waar het zebrapad op uitkomt.
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21. Winkelcentrum Molenhoekpassage, inrit naar parkeerplaats vanaf Slauerhoffstraat.
Situatie
1. Als je vanaf de Oude Baan met de auto naar het winkelcentrum gaat via de Slauerhoffstraat
(zij-ingang Molenhoek) en linksaf de parkeerplaats op wil draaien, is er erg weinig ruimte.
2. Vooral als je tegenliggers krijgt die vanaf de parkeerplaats de weg op draaien.
3. Dit komt doordat auto’s mogen parkeren aan de rechterkant van de Slauerhoffstraat.

Oplossing?
1. Parkeerverbod ook aan de rechterzijde van de weg.

22. De Hoef, parkeerproblemen
Situatie
1. Parkeerproblemen bij de Hoef.
2. Als je in het bejaardenhuis of het Jeroen Boschziekenhuis moet zijn op een doordeweekse
dag kan je je auto vaak niet kwijt op de parkeerplaats.

Oplossing?
1. Komt er meer parkeergelegenheid?
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23. Graafsebaan, Wapen van Rosmalen, parkeeroverlast
Situatie
1. Parkeeroverlast bij het Wapen van Rosmalen aan de Graafsebaan.

Oplossing?
1. ?

24. Graafsebaan, Wapen van Rosmalen, rechtdoor fietsen richting Den Bosch
Situatie
1. Als je op de Graafsebaan fietst bij het Wapen van Rosmalen en rechtdoor wil naar Den
Bosch, moet je de weg oversteken.
2. Het verkeer van achteren en het verkeer van rechts (=”rechtdoor”) heeft voorrang.
3. Dit is onoverzichtelijk en onveilig.

Pagina 23 van 25

Oplossing?
1. ?

25. Graafsebaan, toegang tot Molenstraat bij Wapen van Rosmalen
Situatie
1. Als je met de auto wegrijdt bij het Wapen van Rosmalen en de Molenstraat opgaat, is het
uitzicht naar links beperkt.
2. De auto’s die vanaf de stoplichten aan komen rijden, zijn er heel snel.

Oplossing?
1. ?
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26. Fietsbrug over Maximakanaal, reling hangt los
Situatie
1. Langs de fietsbrug over het Maximakanaal hangt het einde van de reling los.

Oplossing?
1. Repareren.
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