
Overzicht voorstellen voor aanpassingen in “Doorgaande Route” Aarle-Rixtel 

Volgnr. Ref. Blad Omschrijving Termijn* 

1 1) 2 Kruising Dorpsstraat-Klokkengietersstraat-Helmondseweg: maak Klokken-
gietersstraat/Helmondseweg doorgaande weg (voorrang op Dorpsstraat). 

M 

2 2a) 3/4 Dorpsstraat tussen 83 en 81: maak eenzijdige versmalling. K 

3 2b-i) 5 Dorpsstraat t.h.v. 77: maak eenzijdige versmalling. K 

4 2b-ii) 5 Kruising Dorpsstraat-Sengersweg: plaats bord “Fietsers van rechts, geef 
voorrang!”. 

K 

5 2b-iii) 
1e ● 

5 Kruising Dorpsstraat-Sengersweg: breng visuele markering (afwijkende 
kleur) aan en maak eenzijdige versmalling t.o. Sengersweg. 

K 

6 3) 6 Kruising Dorpsstraat-Wilhelminalaan/Kannelustweg: breng “bajonetten” 
aan zodat gescheiden verkeersstromen ontstaan. 

? 

7 4) 7 Dorpsstraat: t.o. 80 (Boerenbond, op punt waar voetpaden uitkomen): 
maak eenzijdige versmalling. 

K 

8 5) 
3e ● 

9 Kruising Dorpsstraat-Mariastraat: breng afwijkende kleur aan en maak 
eenzijdige versmalling. Of, leg in Dorpsstr punaise voor & na Mariastr aan. 

K 

9 4e ● 9 Kruising Dorpsstraat-Mariastraat: verleg zebrapad richting winkels ? 

10 5e ● 10 Dorpsstraat t.h.v. 27a (‘t Pumpke): maak eenzijdige versmalling. K 

11 6e ● 11 Dorpsstraat t.h.v. 19/36 (bakker/slager): maak oversteek in de vorm een 
zebrapad of plateau met afwijkende kleur. Extra: met verkeerslichten (die 
op rood springen bij snelheid boven 30 km/u). 

K 

12 7e ● 12 Dorpsstraat t.h.v. 7 (De Pastorie) & 9: verleg zebrapad richting Molenpad. M 

13 8e ● 12 Kruising Dorpstraat-Heindertweg: maak eenzijdige versmalling en breng 
visuele markering (punaise) aan [zoals bij kruising Molenstraat-Klavier]. 

M 

14 9e ● 13 Dorpstraat 5 (kerkplein): pas plan verhoogd wegdek aan zodat verhoging 
wordt uitgebreid tot aan Heindertweg en Kerkstraat. N.B. ook aanpak van 
“wild” parkeren nodig. 

M 

15 10e ● 14 Dorpsstraat 2 (Bloom): maak eenzijdige versmalling. 
Kouwenberg t.h.v. 37 (Heemhuis): maak eenzijdige versmalling. 

M 

16 11e ● 14 Kruising Dorpsstraat-Kouwenberg-Kerkstraat: breng visuele markering 
(punaise/afwijkende kleur) aan. 

M 

17 13e ● 15 Kruising Lieshoutseweg-Kouwenberg: verander kruising in een gelijk-
waardige kruising en maak eenzijdige versmalling t.h.v. kerkje. 

M 

18 14e ● 16 Kruising Lieshoutseweg-Janssensstraat: breng visuele markering (punaise) 
aan en maak eenzijdige versmalling t.o. Janssensstraat [zoals bij kruising 
Molenstraat-Klavier]. 

? 

19 9 16 Kruising Lieshoutseweg-Laarweg: vervang bestaande versmalling door 
visuele markering (punaise) en maak eenzijdige versmalling [zoals bij 
kruising Molenstraat-Klavier]. 

K 

20 8 17-18 Lieshoutseweg t.h.v. 7/9: maak eenzijdige versmalling. K 

21 7 19 Lieshoutseweg t.h.v. 29: vervang bestaande versmalling door asverspring-
ing met voorrang voor uitgaand verkeer. 

M 

22 6 23 Lieshoutseweg t.h.v. 52/71: vervang bestaande versmalling door asver-
springing met voorrang voor uitgaand verkeer. 

M 

23 5 15-25 Lieshoutseweg (in bebouwde kom): vervang bestaande klinkers in de 
fietsstroken door rode klinkers [zoals op de Schansoord in Erp]. 

L 

24 4 25 Lieshoutseweg t.h.v. 68: verplaats verkeersbord “Fiets/bromfietspad” 
richting het dorp voorbij inrit en boom. 

K 

25 3 25 Lieshoutseweg t.o. 68: maak visuele versmalling bij einde fietspad door 
heg te plaatsen in grasstrook. 

K 

26 2 25 Lieshoutseweg t.h.v. informatiebord: maak direct na bestaand plateau 
een chicane [zoals op N615 bij entree Beek en Donk]. 

M 

27 1  Lieshoutseweg komgrens: creëer visuele versmalling door aan beide 
zijden bebouwde-kombord aan de wegrand plaatsen. 

K 

 

* K=Kort, M=Middel, L=Lang versie: 30-11-2020 


