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Geïnventariseerde problemen in de Dorpstraat ten aanzien van: 

1. Het parkeren: 
 Er zijn structureel veel te weinig parkeerplaatsen; 

 Parkeervakken te smal, te weinig plek tussen de bomen; 

 Beugels om de bomen belemmeren inparkeren, niet zichtbaar vanuit de auto; 

 Steenranden rond de bomen zijn scherp; 

 Plaatselijk ontbreken van parkeerstroken; 

 Parkeren door eigen personeel. 
 

2. Voor voetgangers: 
 Belemmering door terrassen en reclame uitingen, vooral voor buggy's, rollators, 

kinder- en wandelwagens noodzaakt tot gedwongen oversteken, omdat het 
voetgangerspad is versperd of  

 Over de weg moeten lopen om te passeren.  

 De plaats van het zebrapad staat ter discussie.  
De wens is geuit om deze aan de andere kant van de Heindertweg te situeren.  

 

3. Voor de fietsers: 
 Ontbreken voor goede belijning/kleuren voor fietsstroken; 

 Aanrijdingen met openslaande portieren/spiegels; 

 Snijden en wegdrukken door auto’s en vrachtauto’s. 
 

4. Vrachtverkeer / in- en uitladen: 
 Doorgaande vrachtverkeer is er wel, maar is niet toegestaan; 

 Angstige momenten voor fietsers; 

 Opstoppingen met wachtende auto’s;  

 Gevaarlijke passeermanoeuvres; 

 Veroorzaakt veel trillingen, zodat je ’s morgens vroeg al wakker wordt van dit 
doorgaande verkeer; 

 Politie reageert en controleert niet op klachten over- en het doorrijden van 
vrachtauto’s in de Dorpstraat. 

 

5. Geluidsoverlast door: 
 Landbouwvoertuigen;  

 Vrachtverkeer, vooral met metalen laadbak; 

 Klinkerstroken, overgangen dwars op de rijrichting;  
 

6. Verlichting: 
 Lampen produceren te weinig licht; 

 Bladeren van de bomen houden licht tegen.  
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7. Beeldkwaliteit van de dorpstraat: 
 Winkelruiten die veranderen in vitrageplaten; 

 In verval raken van slecht onderhouden panden / gevels. 
 

8. Overige opmerkingen: 
 Lindebomen op de Kouwenberg zijn mooi maar geven overlast zoals  

plakkende auto's en glad trottoir, verstopte putten door afgewaaide "bloemen" 
en in de herfst door bladeren, afgewaaide takken op de geparkeerde auto's en 
natuurlijk veel vogelpoep; 

 Overlast door cafébezoekers, die ’s nachts veel lawaai maken en regelmatig glas 
op straat gooien of in tuinen van buurtbewoners. Ook worden er regelmatig 
vernielingen gedaan aan auto’s in de vorm van antennebreuk, lek gestoken 
banden, etc. ook de aanwezige prullenbakken die aan lantaarnpalen hangen zijn 
nogal eens het doelwit; 

 Bomen die voor een plakkerige afscheiding zorgen en daarmee parkeren ook niet 
aantrekkelijk maken. 

 

Mogelijke oplossingen voor: 
1. Het parkeren: 

 Meer parkeerplaatsen maken waar mogelijk. Voetpaden in de Dorpsstraat op 
sommige plaatsen versmallen, gelijk maken en haaks op de weg parkeer-plaatsen 
aanbrengen en parkeren; 

 Parkeren met verplichte tijdparkeerkaart (blauwe zone); 

 Op kerkplein duidelijke parkeervakken maken. Er wordt nu veel te ruim 
geparkeerd; 

 Op Kouwenberg vanaf huisnummer 1 tot 25 parkeerplaatsen veranderen, haaks 
op de weg; 

 Lindebomen op Kouwenberg geven veel rotzooi die op auto’s blijft plakken; 

 Beugels rond bomen in Dorpsstraat weg halen. Omdat ze laag zijn ziet men ze niet 
vanuit de auto en veroorzaken ze alleen maar schade aan auto’s; 

 Eigen personeel elders laten parkeren. Eerst inventariseren hoeveel er dat zijn en 
waar ze dan kunnen parkeren bv. op Heindert; 

 Parkeervakken 25 cm breder maken zodat autospiegels er niet zo gemakkelijk 
afgereden worden; 

 Op de Kouwenberg staat op de hoek een oplaadapparaat dat nog niet in werking 
is. Als dat straks wel het geval is, staat daar urenlang een auto een parkeerplaats 
in beslag te nemen. Is het niet beter dit apparaat te verplaatsen bv. naar de 
parkeerruimte bij het museum op ’t Heuveltje?  
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2. Voor voetgangers: 
 Enkele ondernemers in Dorpsstraat nemen soms trottoir over de hele breedte in 

beslag. Voetgangers en rolstoelgebruikers moeten dan de rijweg op. Voorbeelden 
zijn: terrassen Le Patat, tante Pollewop, café De Vrienden (als daar een of ander 
optreden is staat het hele trottoir vol met fietsen of soms vol met motoren); 
Oplossing: handhaving regels, eigenaars er op aanspreken, fietsen tegenover 
plaatsen; 

 Trottoirs lopen schuin af. Ook bij postkantoor is een gevaarlijke situatie. 
 

3. Voor de fietsers: 
 Weg herstraten d.w.z. rijweg smaller en fietsstroken breder en duidelijkere 

belijning. 

 

4. Vrachtverkeer / in- en uitladen: 
 Controleren door politie op bestemmingsverkeer;  

 Totaalverbod op vrachtverkeer; 

 Ontheffingen laten aanvragen voor vrachtwagens voor laden/lossen, dit kan 
digitaal gebeuren; 

 Verkeer voor het industrieterrein Torenstraat omleiden via Wilhelminalaan en 
Molenstraat; 

 Het verkeer van de richting kanaalbrug Heikant vóór de afslag Helmondseweg 
attenderen op de maximumsnelheid van 30 KM na de bocht en het verbod voor 
vrachtverkeer. Bord Verboden voor vrachtwagens verplaatsen; 

 Borden op de Kanaaldijk en ook op Helmondseweg dat Dorpsstraat verboden is 
voor vrachtwagens; 

 Het verkeer komende van de Helmondseweg voor de  T-kruising bij de 
Klokkengieterij attenderen op het verbod voor vrachtverkeer, wanneer men links 
afbuigt en tevens op de maximum snelheid van 30 KM. 
 

5. Geluidsoverlast: 
 Wegdek veranderen;  

 Drempels leggen of wegversmallingen zoals op Lieshoutseweg om snelheid te 
beperken; 

 Vrachtwagens en landbouwvoertuigen alleen er door met ontheffing; 

 Stoplicht zoals in Stiphout:als je te hard rijdt springt het op rood en wordt je 
meteen bekeurd voor te hard rijden. 
 

6. Verlichting: 
 Bomen beter onderhouden en snoeien; 

 Lantaarnpalen die een hogere lichtopbrengst hebben en die dichterbij de straat 
staan of over hangen. 
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7. Beeldkwaliteit van de dorpstraat: 
 Winkelramen waar nu gordijnen hangen verfraaien bv. vitrines maken waarin 

foto’s met dorpsgezichten enz.;  

 Eigenaars van verwaarloosde panden aanspreken op het achterstallig onderhoud.  
  

8. Overige opmerkingen: 

 Straten vaker vegen en daarbij de putten goed leegzuigen;  

 Beter toezicht door politie op de vrijdag- en zaterdagavond/nacht; 

 Caféhouders vragen om beter toezicht op het meenemen van glazen naar buiten; 

 De bomen in etappes vervangen door andere exemplaren. 
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