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Plan veilig verkeer Elsloo
Bewoners werkten mee aan een plan om 

Elsloo verkeersveiliger te maken. Ze voelen 
zich serieus genomen door de gemeente, die 

nu wel boter bij de vis moet leveren.

ELSLOO

V
ELSLOO
DOOR ERIC VAN DORST

V oor een slordige 7
miljoen euro kun-
nen in Elsloo alle
noemenswaardige
verkeersknelpun-

ten worden weggenomen. Geld
dat de gemeente niet op plank
heeft liggen maar wethouder 
Danny Hendrix (DOS, Verkeer 
en Vervoer) er wel graag voor
vrij zou willen maken. Een aantal
relatief kleine maatregelen voor 
meer verkeersveiligheid, zoals 
fietsoversteken en kruisings-
vlakken zichtbaarder maken, 
kan wel nog dit jaar of in 2018
worden doorgevoerd. Net als de
invoering van een blauwe zone in
het winkelgebied en eenrich-
tingsverkeer in de Jurgenstraat
en de Daalstraat in Catsop.

VerkeersarrangementVerkeersarrangement
Het staat allemaal in het rapport
Verkeersarrangement Elsloo, de
weerslag van een interactief pro-
ces tussen gemeente, betrokken
Elsloonaren en bureau Royal 
Haskoning DHV. „Dit is een eind-
rapport en een begin”, zei Hen-
drix maandag bij de presentatie
in het Maaslandcentrum, waar
75 bewoners aandachtig luister-
den. Hendrix doelde op de taak 
voor de gemeente nu financiële 
prioriteiten te stellen om de ko-

mende jaren ook de duurdere oplos-
singen door te voeren. Dan gaat het
om bijvoorbeeld het reconstrueren
van de Jurgenstraat, Michiel de 
Ruyterstraat en de daarop aanslui-
tende rotonde op de Steinderweg. 
Die zou iets moeten worden ver-
schoven om de aansluitingen te ver-
beteren. Ook herinrichting van de 
Koolweg en met name de Stations-
straat achten veel bewoners nood-
zakelijk.

De grotere projecten worden ge-
raamd op 650.000 tot 1,5 miljoen 
euro „Voor de kleinere uitgaven is 
ruimte in de begroting. Maar als we
alles op korte termijn uitvoeren,
stijgen de belastingen voor iedere
Steindenaar 15 procent. U begrijpt 
wel dat dat niet kan”, hield Hendrix
de zaal voor.
Zo’n vijftig wijkbewoners werkten 
mee aan oplossingen tijdens bijeen-
komsten, ook in de zogeheten 

iRoom van Haskoning in Beek. 
Daar maakten ze met behulp van
een camera en digitale schermen
zelf wegontwerpen. Albert Ehr-
hardt, verkeersdeskundige van
Haskoning, zegt dat hij deze par-
ticipatie als heel nuttig heeft er-
varen. „Die burgers leven daar 
en kennen de situatie het best. Er
kwamen goede opmerkingen
naar voren, ook over zaken waar
wij als bureau zelf niet aan had-
den gedacht.”

Bewoners
Ehrhardt ervoer ook hoe bewo-

 

Bewoners
Ehrhardt ervoer ook hoe bewo-
ners aanvankelijk sceptisch te-
genover de gemeente stonden en
het vertrouwen tijdens het pro-
ces groeide. Peter Gulikers van 
de DOP-werkgroep Verkeer en
Veiligheid waardeert de aanpak.
„De gemeente heeft ons vanaf
het begin serieus genomen. We
verwachten nu wel dat plannen 
ook worden uitgevoerd.”

Wethouder Hendrix wil het ver-
trouwen graag vasthouden. „Als
je zo’n proces ingaat, schept dat
over en weer verwachtingen.”
Hij gaat college en raad voorstel-
len budget te reserveren voor de
grotere knelpunten. Tevens wil 
hij bij de provincie voor subsidie 
aankloppen. De wethouder ver-
wacht dat de komende jaren ook
in andere wijken een verkeersar-
rangement zal worden opgezet.

De rotonde op de Steinderweg is een van de knelpunten in Elsloo die verbeterd moeten worden.  FOTO ROB OOSTWEGEL
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1 Inleiding  

De gemeente Stein heeft, als wegbeheerder van de infrastructuur in Elsloo, Catsop en Terhagen, in het 
najaar van 2016 een verkeersarrangement georganiseerd voor deze kernen. Bij de gemeente Stein zijn in 
de afgelopen jaren diverse klachten, aandachtspunten en opmerkingen ten aanzien van de 
verkeerskundige situatie binnengekomen. Deze aandachtspunten liggen verspreid over de hele kern en 
het oplossen van locatie specifieke aandachtspunten kan leiden tot nieuwe aandachtspunten elders. Door 
de aandachtspunten in een verkeersarrangement in samenhang met elkaar aan te pakken wordt dit 
voorkomen en wordt tevens draagvlak voor de oplossingen gecreëerd.  
 
Wat is een verkeersarrangement? 

Een verkeersarrangement is een goed ingeburgerde manier om verkeersveiligheid op het niveau van een 
dorp of wijk aan te pakken. In essentie gaat het erom dat de mensen die last hebben van een probleem 
(of meerdere) rond verkeersveiligheid, ook meewerken aan de oplossing ervan. Daarbij worden alle 
partijen betrokken die een deel van het probleem en/of een deel van de oplossing vormen. Denk aan 
bewoners, gemeente, politie, bedrijven, schoolkinderen en ouders. Dat proces komt vaak niet vanzelf tot 
stand. De gemeente Stein organiseert het verkeersarrangement en heeft Royal HaskoningDHV gevraagd 
om als gespreksleider/procesbegeleider op te treden en tevens een bijdrage te leveren in de inhoudelijke 
expertise. 

1.1 Proces  

 
Tijdens het verkeersarrangement zijn diverse fases doorlopen. In deze paragraaf beschrijven wij kort het 
proces dat is doorlopen om te komen tot breed gedragen oplossingsrichtingen voor Elsloo en omgeving. 
Het verkeerarrangement is verdeeld in drie fases; een inventarisatiefase, een brainstormsessie en 
uiteindelijk het voor u liggende rapport met de oplossingsrichtingen en reacties op de opmerkingen uit de 
inventarisatie.  
 
Bij de inventarisatiefase hebben wij gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen om mensen hun op- en 
aanmerkingen kenbaar te laten maken. Bewoners en weggebruikers van Elsloo hadden de mogelijkheid 
hun opmerkingen kenbaar te maken bij de gemeente, via een speciale Facebooksite, de infomail van de 
gemeente Stein en via een webpagina waar direct de opmerkingen ten aanzien van verkeer geplaatst 
konden worden. Daarnaast is er ook een inloopavond gehouden, waar de bewoners van Elsloo de 
mogelijkheid werd geboden om hun opmerkingen direct kenbaar te maken. Deze opmerkingen zijn door 
ons opgenomen op de webpagina en de bijbehorende database.  
 
Tijdens twee presentaties in het Maaslandcentrum zijn de resultaten van de inventarisatiefase 
gepresenteerd aan de inwoners van Elsloo. Hierbij bleek dat er een groot aantal opmerkingen en 
aandachtspunten zijn binnengekomen. Weliswaar hadden niet alle opmerkingen betrekking op verkeer en 
eventuele verkeerskundige aandachtspunten, toch zijn ook deze opmerkingen opgenomen in de 
inventarisatie. Tevens zijn tijdens beide avonden de principes van Duurzaam Veilig en bijbehorende 
categorisering van de wegen gepresenteerd. De bewoners zijn tijdens deze avonden ook uitgenodigd om 
deel te nemen aan een brainstormsessie in de iRoom bij Royal HaskoningDHV.  
 
In de brainstorm sessie is samen met (een deel) van de inwoners en de gemeente Stein een aantal 
oplossingsrichtingen bedacht voor de aandachtspunten. Deze oplossingsrichtingen zijn in deze 
rapportage beschreven. Tevens is de gehele database met opmerkingen en de oplossingsrichtingen in 
deze rapportage opgenomen. De oplossingsrichtingen zoals deze zijn opgenomen zijn dus in overleg met 
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inwoners van Elsloo tot stand gekomen. Met behulp van deze richting kan de gemeente Stein in de 
toekomst de aandachtspunten aanpakken.  
 
Voor het vervolgproces geldt dat er diverse aandachts- of verbeterpunten zijn die de gemeente Stein op 
relatief korte termijn kan oppakken, maar sommige projecten zijn (zeer) omvangrijk. Voor deze 
omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten 
worden. Dit heeft uiteraard zijn gevolgen voor een eventuele uitvoering. Deze zal niet op korte termijn 
plaats kunnen vinden.  
 

1.2 Leeswijzer  

In deze rapportage wordt beknopt terug gekeken naar het Verkeersarrangement Elsloo, waarbij enerzijds 
het proces wordt behandeld in hoofdstuk 1 maar waar de nadruk ligt op het behandelen van de 
aandachtpunten ten aanzien van verkeer. Door de inwoners is uitgebreid gereageerd op het verzoek om 
hun aandachtspunten kenbaar te maken (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op deze 
aandachtspunten en worden de oplossingsrichtingen die samen met de bewoners tijdens de brainstorm 
sessie zijn opgesteld behandeld. Hiermee zijn echter niet alle aandachtspunten behandeld. Voor een 
volledig overzicht van alle aandachtspunten is in hoofdstuk 5 de tabel opgenomen met alle opmerkingen 
en oplossingsrichtingen.  
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2 Verkeer  

 
Tijdens de twee presentaties aan de bewoners van Elsloo zijn diverse aspecten van de verkeerskunde 
besproken. In deze rapportage komen de behandelde onderwerpen nog kort terug.  
 

2.1 Wegencategorisering 

Begin jaren negentig werd de Nederlandse verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig gelanceerd. 
Deze visie is in de jaren daarna geïmplementeerd, ook in de gemeente Stein en de kern Elsloo. Kern van 
Duurzaam Veilig is het voorkomen van (ernstige) ongevallen en, daar waar dat niet kan, het nagenoeg 
uitsluiten van ernstig letsel. Duurzaam Veilig kenmerkt zich door een proactieve aanpak. Een van de 
belangrijkste pijlers van Duurzaam Veilig is de functionaliteit van wegen. Hierbij is het wegennet, 
afhankelijk van de (gewenste) functie, ingedeeld in één wegcategorie: 'stroomweg', 
'gebiedsontsluitingsweg' of 'erftoegangsweg'. Aan deze wegcategorisering is tevens de inrichting, inclusief 
diverse wegkenmerken, gekoppeld. Bij nieuwbouw of reconstructie van een weg dient zoveel mogelijk 
rekening gehouden te worden met deze kenmerken. 
 
De gemeente Stein heeft, op basis van deze wegcategorisering, alle wegen in Elsloo gecategoriseerd. 
Hierbij zijn nagenoeg alle wegen binnen de bebouwde kom gecategoriseerd als erftoegangsweg terwijl 
alleen een gedeelte van de Michiel de Ruyterstraat is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Dit is 
door middel van een blauwe lijn aangegeven in afbeelding 1. 
 
Daarnaast heeft de gemeente Stein beleidsmatig vastgesteld dat enkele wegen, zoals de Stationsstraat, 
Raadhuisstraat, Scharberg en de Koolweg, weliswaar als erftoegangsweg gecategoriseerd zijn maar dat 
op deze wegen het gebruik van verticale snelheidsremmers (zoals drempels) voorkomen wordt. Dit is in 
het GVVP van de gemeente vastgelegd.  
 

 
Afbeelding 1: Categorisering wegen in Elsloo 
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2.2 Snelheid 

Zoals reeds beschreven in paragraaf 2.1, zijn aan de wegcategorisering tevens inrichtingskenmerken 
verbonden. Met behulp van de inrichting wordt aan de weggebruiker kenbaar gemaakt welk 
(verkeers)gedrag van hem verwacht wordt en waarmee hij/zij rekening dient te houden. Een van de 
belangrijkste kenmerken hierbij is het snelheidsregime. In onderstaande tabel zijn de verschillende 
snelheden per wegcategorie weergegeven.  
 

Type weg  Buiten de bebouwde kom Binnen de bebouwde kom 

Stroomweg 
Maximumsnelheid  

130, 100 km/u 
Niet van toepassing 

Gebiedsontsluitingsweg 
Maximumsnelheid  

80 km/u 

Maximumsnelheid  

70, 50 km/u 

Erftoegangsweg 
Maximumsnelheid  

60 km/u 

Maximumsnelheid  

30 km/u 
 
Een lagere snelheid draagt bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Immers een voertuig dat 
met een lagere snelheid rijdt, kan makkelijker tot stilstand komen. Hiermee wordt niet alleen de kans op 
een ongeval verkleind, tevens wordt de ernst van een eventueel ongeval verminderd.  
 
Om te beoordelen of er sprake is van te hoge snelheden in een straat voert de gemeente regelmatig 
tellingen uit. Hierbij wordt de snelheid gemeten en op basis van de V85 beoordeeld of er daadwerkelijk 
sprake is van te hoge snelheden. De V85 is de snelheid die door 85% van het verkeer niet overschreden 
wordt. Beleidsmatig heeft de gemeente Stein vastgesteld dat er bij een V85 snelheid lager dan 10km per 
uur boven de maximumsnelheid geen aanvullende maatregelen worden getroffen.  
 
Er zijn reeds diverse tellingen in de voorbije periode uitgevoerd, waaronder op de Jurgensstraat, 
Burgemeester de Witstraat en de Van Oldenbarneveldstraat. De resultaten van deze tellingen zijn 
opgenomen in onderstaande tabel.  
  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

16-2-2017   T&PBE8910-100-100R003F0.3 5  

 

 Locatie telling 

Straat / huisnummer 

Maximum 

snelheid 

V85 Maatregelen 

beleidsmatig 

gewenst 

Jaar 
Locatie telling 

Straat / huisnummer 
Maximum snelheid V85 

Maatregelen 

beleidsmatig 

gewenst 

2017 Heirstraat 30 km/h 40 km/h Ja  

2017 Drossaert de Sauvetstraat 30 km/h 39 km/h Nee 

2017 Burgemeester van Mulkenstraat 30 km/h 38 km/h Nee 

2017 Stationstraat  30 km/h 36 km/h Nee 

2017 Heiveldstraat 7 30 km/h 32 km/h Nee 

2017 Driekuilenstraat 30 30 km/h 37 km/h Nee 

2017 Kempken 11 30 km/h 47 km/h Ja 

2017 Kaakstraat 33 30 km/h 37 km/h Nee 

2016 Burgemeester de Witstraat nr. 17 30 km/h 31 km/h Nee 

2016 Van Oldenbarneveldstraat 30 km/h 37 km/h Nee 

2016 Jurgensstraat nr. 17 30 km/h 42 km/h Ja 

2016 Jurgensstraat nr. 86 30 km/h 39 km/h Nee 

2016 Veestraat 26 30 km/h 46 km/h Ja 

2016 Jurgensstraat 86 30 km/h 39 km/h Nee 

2016 Burgemeester de Witstraat  30 km/h 31 km/h Nee  

2015 Veestraat 9 30 km/h 31 km/h Nee 

2015 Michiel De Ruyterstraat 41 50 km/h 47 km/h Nee 

2015 Mergelakker 52-54 30 km/h 45 km/h Ja 

2015 Dr. Poelstraat 3 30 km/h 28 km/h Nee 

2015 Dorine Verschureplein 30 km/h 30 km/h Nee 

2015 Charles de Geloestraat 30 km/h 32 km/h Nee 

2015 Aronskelk 22 30 km/h 31 km/h Nee 

2014 Aronskelk 62-69  30 km/h  33 km/h Nee 

2014 Burgemeester Eussenstraat 8 30 km/h 34 km/h Nee 

2014 Burgemeester van Mulkenstraat 30 km/h 38 km/h Nee 

2014 Drossaert de Sauvetstraat  30 km/h  46 km/h Ja1 

2014 Helmbloem 30 km/h 41 km/h  Ja 

2014 Julianastraat 31 30 km/h 21 km/h Nee 

                                                   
1
 Telling uitgevoerd voor de plaatsing van de straatjuwelen 
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Jaar 
Locatie telling 

Straat / huisnummer 
Maximum snelheid V85 

Maatregelen 

beleidsmatig 

gewenst 

2014 Jurgensstraat 86 30 km/h 38 km/h Nee 

2014 Mergelakker 52-54 30 km/h 44 km /h Ja 

2014 Pastoor Willemstraat  30 km/h 45 km/h Ja 

2014 Schuttestraat 30 km/h 32 km/h Nee 

2014 Spoorstraat 21 30 km/h 20 km/h Nee 

2014 Sint Nicolaasstraat 1 30 km/h 34 km/h Nee 

2014 Veestraat 8 30 km/h 43 km/h Ja 
 
1
 Telling uitgevoerd voor de plaatsing van de straatjuwelen. 
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3 Database opmerkingen en aandachtspunten 

 
Tijdens de inventarisatie is een uitgebreide database ontstaan met circa 325 opmerkingen en 
aandachtspunten. Het betrof echter niet alleen op- en aanmerkingen ten aanzien van verkeer. Er zijn ook 
diverse opmerkingen ten aanzien van beheer en onderhoud, groenonderhoud en reeds lopende projecten 
geplaatst. Deze opmerkingen worden in dit verkeersarrangement niet nader behandeld, maar zijn 
uiteraard wel bij de gemeente Stein kenbaar gemaakt. De gemeente Stein zal deze opmerkingen in 
afzonderlijke trajecten of via de reguliere methoden beoordelen en hierop, waar nodig en mogelijk, actie 
ondernemen. Voor een volledig overzicht van de op- en aanmerkingen zie ook hoofdstuk 5. In dit 
hoofdstuk zijn alle opmerkingen opgenomen, inclusief de oplossingsrichting waarmee de 
aandachtspunten aangepakt kunnen worden.  
 

 

Afbeelding 2: Overzicht locaties met opmerkingen 

 
Waar mogelijk zijn de opmerkingen gebundeld, zodat projecten ontstaan waarmee de verkeerssituatie in 
Elsloo projectmatig aangepakt kan worden.  
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De locaties die gebundeld kunnen worden en waar een groot deel van de opmerkingen betrekking op 
hadden zijn:  
• Stationsstraat; 
• Dorpstraat – Raadhuisstraat; 
• Jurgensstraat;  
• Michiel de Ruyterstraat;  
• Rotonde Michiel de Ruyterstraat – Steinderweg; 
• Dorine Verschureplein;  
• Koolweg;  
• Scharberg;  
• Op de Berg – Julianastraat.  
• Catsop;  
 
Deze locaties worden in hoofdstuk 4 nader behandeld.  
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4 Projecten verkeersarrangement 

In dit hoofdstuk worden de wensen, suggesties en ideeën welke veelvuldig genoemd zijn verder 
uitgewerkt. De wensen, suggesties en ideeën welke minder vaak genoemd zijn, zijn voorzien van een 
reactie opgenomen in de tabel in hoofdstuk 5.  
 

4.1 Stationsstraat 

Meest genoemde locatie tijdens het verkeersarrangement was de Stationsstraat. De klachten hadden 
vaak betrekking op parkeren, maar ook verkeersveiligheid en snelheid kwamen daarbij aan bod.  
 

  
 

Opmerkingen  

•  “te veel verkeer” 
• “parkeren op straat is geen gezicht” 
• “relatief veel vrachtverkeer” 
• “graag aan één kant parkeerstrook inrichten” 
• “meer verkeersdrempels gewenst” 
• “verlengen parkeervakken” 
• “laden en lossen hindert verkeer op Stationsstraat” 
• “hoge snelheden, handhaving noodzakelijk” 
• “hindernistocht, weg is veel te smal” 
• ‘instellen parkeerverbod” 
• “parkeren op trottoir” 
• “door chaotisch parkeren Stationsstraat, drukker op de Pastoor Tissenstraat”. 
• “laden lossen vormt een probleem” 

 
Duidelijk is dat de huidige combinatie van de (relatief smalle) wegbreedte in combinatie met de woon- en 
winkelfunctie regelmatig tot knelpunten leidt. Hiertoe is in het verleden getracht, door middel van het 
aangeven met markering van parkeervakken op straat, het aantal parkeerplaatsen te vergroten en de 
hinder van geparkeerde auto’s aldus te beperken. Dit is gedeeltelijk gelukt, maar de knelpunten zijn hier 
niet mee opgelost. 
 
  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

16-2-2017   T&PBE8910-100-100R003F0.3 10  

 

Oplossingsrichtingen 

In het verkeersarrangement is, o.a. samen met bewoners en ondernemers, bekeken hoe de huidige 
knelpunten opgelost kunnen worden. Daarbij is vanuit meerdere oplossingsrichtingen gekeken. Gedacht 
wordt aan de volgende oplossingen: 
• Uitbreiding van parkeren en beter bewegwijzeren; 
• Parkeren Blauwe zone (voor een beperkt centrumgebied); 
• Herinrichten Stationsstraat; 
• Onderzocht is of er in de directe omgeving van de Stationsstraat nog (extra) parkeermogelijkheden 

zijn. Dit heeft geresulteerd in een tiental parkeerlocaties, waarbij de volgende locaties kansrijk worden 
geacht: 

 

Parkeren nabij de begraafplaats aan de Pastoor Biermansstraat 

De groenstrook aan de Pastoor Biermansstraat biedt mogelijkheden om, haaks op de rijbaan, 
parkeervakken aan te leggen. Vanuit de woning leiden deze parkeervakken ook niet tot visuele hinder, 
gezien de hier aanwezige haag en schutting. Gezien de parkeervraag stellen wij voor om hier een 10-
tal parkeervakken te realiseren. De loopafstand vanaf de Stationsstraat is daarbij circa 50 meter. 
Doorgang voetgangers blijft mogelijk. Doorgang wordt voor (brom)fietsers onaantrekkelijk gemaakt. 
Hierdoor wordt overlast van (brom)fietsers op de begraafplaats tegen gegaan.  
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Parkeren nabij de Vloedgraaf 

Een regelmatig genoemde mogelijkheid voor uitbreiding parkeergelegenheid betreft het parkeren aan 
de Vloedgraaf.  Achter de Frituur is grond (in particulier eigendom) welke wellicht mogelijkheden biedt 
voor uitbreiding aan parkeergelegenheid. Nader onderzoek moet uitwijzen of een dergelijke 
(parkeer)mogelijkheid reële kansen biedt. 

  
 

 

Parkeren nabij de Kruidvat (aan de Spoorstraat) 

Het trottoir nabij de Kruidvat-winkel, op de hoek van de Spoorstraat en de Stationsstraat, kent een 
breedte van 3,3 meter en langsparkeervakken welke vaak bezet zijn. Advies is om het trottoir (na de 
bocht) te versmallen naar 1.5 meter en de langsparkeervakken te veranderen in schuin parkeren. 
Omdat de auto’s dan over het trottoir steken, is het belangrijk dat er voldoende loopruimte overblijft. Er 
is (bij schuin parkeren) wel een toename van verkeer in de Schuttersdreef te verwachten, met name 
voor wegrijdende bezoekers. Deze kunnen keren op de Spoorstraat of via de Schuttersdreef (terug) 
rijden. Aandachtspunt bij uitbreiding van deze parkeergelegenheid blijft aldus de verkeersveiligheid 
met name door de combinatie van kerende motorvoertuigen en overstekende voetgangers. Dit 
parkeren zal onderdeel uitmaken van de blauwe zone. Tevens dient onderzocht te worden of een 
laad- en losplaats bij Dukers een oplossing kan bieden voor de parkeerproblemen op deze locatie.  
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Parkeermogelijkheden in de Stationsstraat vergroten 

Naast het vergroten en benutten van parkeercapaciteit elders, is het tevens wenselijk de huidige 
parkeervakken in de Stationsstraat tegen het licht te houden. Een kleine optimalisatie is wellicht 
mogelijk, waardoor er op enkele plekken nog een parkeervak toegevoegd kan worden. Een voorbeeld 
van een mogelijke uitbreiding is onderstaande groenstrook (Dorine Verschureplein-Stationsstraat).  
 

 
 

 

Parkeren reguleren met een Blauwe Zone 

Naast het proberen te vergroten van de parkeercapaciteit (of het verbeteren van de bewegwijzering) 
wordt tevens aangegeven om een blauwe zone in te stellen. Deze blauwe zone geldt dan niet alleen 
voor het Dorine Verschureplein, maar voor het centrumgebied. Doordat bij het toepassen van een 
blauwe zone er altijd (enige) verdrijving van langsparkeerders plaatsvindt naar het gebied net buiten 
de blauwe zone, is het wenselijk om het exacte gebied voor de blauwe zone op basis van een goede 
parkeertelling vast te stellen. Het toepassen van de blauwe zone wordt verder beschreven bij het 
Dorine Verschureplein en de Raadhuisstraat-Dorpstraat. Aan een blauwe zone zitten zowel positieve 
als negatieve aspecten. Positief is dat de invoering nauwelijks geld kost, gebruiksvriendelijk is (gratis 
parkeren), de bereikbaarheid erdoor verbetert en het invoeren ervan zorgt voor het weren van 
langparkeerders. Negatief is onder meer dat het fraudegevoelig is (doordraaien parkeerschijf), hoge 
controleposten maar geen opbrengsten voor de gemeente kent en leidt tot verschuiving van 
langparkeerders. Om te komen tot een blauwe zone (officieel een “parkeerschijfzone” geheten) is 
nader onderzoek en maatwerk nodig. Naast nadere (inhoudelijke) studie vergt dit ook nader overleg 
met omwonenden en ondernemers. Bij het toepassen van een blauwe zone dient tevens gekeken te 
worden naar vergunningen voor bewoners. Diverse bewoners beschikken overigens over een 
parkeervoorziening in de directe omgeving.  
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Herinrichten Stationsstraat  

Gezamenlijk met bewoners is bekeken of de huidige inrichting door enkele kleine aanpassingen is aan 
te passen tot een straat met minder verkeerknelpunten. Conclusie is dat gezien de diverse functies in 
combinatie met de wegbreedte het beter is om te kiezen voor een gehele herinrichting van de weg. 
Op termijn dient de weg dus gereconstrueerd te worden en kan de wegbreedte breder gemaakt 
worden door een deel van het trottoir smaller te maken. 
Op korte termijn kan de doorstroming iets verbeteren door alle parkeervakken die aan de zuidkant 
(even kant) liggen te verplaatsen naar de noordzijde. Hierdoor hoeft het verkeer niet meer te 
slalommen. Een groot deel van de weg is nu 6,8 m breed. Rekening houdend met ca. 2,0 m 
parkeerruimte blijft 4,8 m over voor het verkeer. Dit is voldoende voor het passeren van twee 
personenauto’s. Bij vrachtverkeer zal de auto moeten uitwijken ter plaatse van de inritten. Indien blijkt 
dat de snelheid hierdoor te hoog wordt, kunnen snelheid verlagende maatregelen getroffen worden 
(drempels). 
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4.2 Raadhuisstraat-Dorpstraat 

 
Onderstaand de opmerkingen over deze straten.  
 

   
 

Opmerkingen  

•  “te veel verkeer” 
• “relatief veel vrachtverkeer” 
• “te smalle rijbaan” 

• “chaotische situaties” 

• “Mogelijk P-vergunning invoeren in de Dorpstraat” 

 
Gezamenlijk met de bewoners is de problematiek van de Raadhuisstraat en de Dorpstraat besproken. 
Omdat veel opmerkingen betrekking hadden op parkeren, is allereerst gekeken of er in de directe 
omgeving van de Raadhuisstraat-Dorpstraat (andere) parkeermogelijkheden zijn. Daarbij dient met name 
voorkomen te worden dat bezoekers van de oude kern (langdurig) de schaarse parkeerplekken in de 
Raadhuisstraat of de Dorpstraat bezetten. 
 
Meest kansrijke locatie voor aanvullende parkeerplaatsen is het parkeerterrein Terhagen, wat bij (betere) 
benutting een verlichting kan betekenen voor het huidige parkeren aan de Raadhuisstraat en de 
Dorpstraat. Goede bewegwijzering zou hierbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren. 
 

Parkeren Oude Kern 

Bezoekers voor de Oude Kern en/of kasteel Elsloo parkeren momenteel regelmatig in de 
Raadhuisstraat of de Dorpstraat. Omdat hier weinig ruimte is, leidt dit al gauw tot problemen. Advies is 
om de huidige parkeerplaats aan Terhagen (oude zwembad) als “P Oude Kern” aan te duiden. Nu 
wordt deze parkeerplaats niet optimaal gebruikt en is het voor toeristen ook niet duidelijk dat hier een 
parkeerplaats is. Doordat deze parkeerplaats ook nog lang (richting Terhagen) doorloopt, is er 
nagenoeg altijd capaciteit. Geadviseerd wordt om dit parkeerterrein al vanaf de Stationsstraat en 
Raadhuisstraat te bewegwijzeren. 
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Parkeren reguleren met een Blauwe Zone 

Naast het verbeteren van de bewegwijzering, wordt tevens voorgesteld om ook in de Raadhuisstraat-
Dorpstraat een blauwe zone in te stellen. Deze blauwe zone geldt niet alleen voor de Raadhuisstraat-
Dorpstraat, maar voor een nader te bepalen (centrum) gebied in Elsloo. Doordat bij het toepassen van 
een blauwe zone er altijd (enige) verdrijving van langsparkeerders plaatsvindt naar het gebied net 
buiten de blauwe zone, is het wenselijk het bepalen van het exacte gebied voor de blauwe zone op 
basis van een goede parkeertelling vast te stellen.  
Bij het toepassen van een blauwe zone dient tevens gekeken te worden naar vergunningen voor 
bewoners. Diverse bewoners beschikken overigens over een parkeervoorziening in de directe 
omgeving.  
 

 
 

 
Naast deze maatregelen ten aanzien van parkeren, zijn bewoners en ondernemers het erover eens dat 
kleinschalige aanpassingen in de vorm van bloembakken, drempels etc. geen wezenlijke bijdrage aan de 
verkeersveiligheid en verkeersproblematiek kunnen leveren. Reconstructie heeft hier enkele jaren geleden 
plaats gevonden. Omdat het hier een oude kern betreft met weinig (openbare) ruimte zal er altijd een 
spanningsveld blijven tussen (verkeers)doorstroming, verkeersveiligheid en parkeren. 
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4.3 Jurgensstraat  

 
In de Jurgensstraat wordt aangegeven dat de huidige situatie, met parkeervakken half op het trottoir, niet 
voor iedereen een logische en visueel gewenste situatie is. Duidelijk is ook dat er een hoge parkeervraag 
is en dat niet volstaan kan worden met aan één zijde van de weg parkeren in combinatie met parkeren op 
eigen terrein. De weg is echter te smal voor tweerichtingsverkeer in combinatie met parkeren aan beide 
zijden van de weg.  
 

  
 

Opmerkingen  

•  “Parkeervakken maken” 
• “Mogelijk kan eenrichtingsverkeer gemaakt worden” 
• “Parkeervakken maken én markeren waar niet geparkeerd mag worden” 
• “Onvoldoende uit kunnen wijken bij tegenligger”  
• “Parkeren op de stoep is een slecht idee!” 
• “Parkeren ziet er niet uit” 
• “Er wordt (veel) te hard gereden” 
• “Eénrichtingsstraat met drempels 

 
In overleg met de omgeving stellen wij de volgende oplossing voor;  
 

Toepassen van eenrichtingsverkeer in de Jurgensstraat en parkeervakken op de rijbaan 

Door het toepassen van éénrichtingsverkeer ontstaat ruimte voor parkeren aan beide zijden van (en op) 
de weg. Het parkeren op het trottoir wordt daarmee voorkomen en door op de rijbaan te parkeren neemt 
ook de rijbaanbreedte af en zal ook de snelheid eerder dalen dan stijgen. Nadeel is namelijk vaak bij 
eenrichtingsverkeer dat de snelheid regelmatig toeneemt. Uit de metingen bleek reeds dat de V85 in de 
Jurgensstraat te hoog is. Om dit effect te verminderen is het wenselijk om in de Jurgensstraat enkele 
verkeersplateaus of drempels aan te brengen om het snelheidsregime van 30k/h af te dwingen.  
 
We hebben berekend hoe dit eenrichtingsverkeer het best vormgegeven kan worden. Dit heeft 
geresulteerd in eenrichtingsverkeer op beide delen van de Jurgensstraat (toestaan rijden van oost naar 
west). 
 
In onderstaande kaart is een overzicht van het éénrichtingsverkeer opgenomen zoals dit is doorgerekend 
in het verkeersmodel.  
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In onderstaand figuur zijn de effecten van deze maatregelen samen weergegeven.  

 
In bovenstaand figuur zien we het effect van de maatregelen; bij rood wordt het drukker en bij groen juist 
rustiger ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Conclusie van deze berekeningen is dat de Jurgensstraat rustiger wordt en dat de Burgemeester van 
Mulkenstraat (in ongeveer dezelfde mate) drukker wordt. De (overige) verschillen in intensiteit ten 
opzichte van de huidige situatie zijn verder beperkt. In principe neemt bij éénrichtingsverkeer (en zonder 
maatregelen) de rijsnelheid toe, maar deze toename kan volledig “opgevangen” worden door de 
parkeervakken meer op de rijbaan te plaatsen (in plaats van half op het trottoir en half op de rijbaan).  
 
Op de lange termijn is het mogelijk om de gehele Jurgensstraat te reconstrueren. Hierbij is het mogelijk 
om aan weerszijden van de rijbaan parkeervakken te maken bij éénrichtingsverkeer. Dit heeft echter wel 
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gevolgen voor de aanwezige bomenrijen aan weerszijden van de rijbaan. De bestaande bomenrijen 
kunnen dan niet gehandhaafd blijven, incidentele boomvakken zijn uiteraard wel mogelijk.  
 
De parkeervakken ter hoogte van de bakker kunnen in de tussentijd reeds aangepast worden. De 
groenstroken die tussen de bomenrij liggen zouden opgeofferd kunnen worden en er zouden enkele 
parkeervakken gerealiseerd kunnen worden. Belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van kabels en 
leidingen en de aanwezigheid van een elektriciteitskast ter plaatse. Dit is echter geen eigendom van de 
gemeente. 
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4.4 Michiel de Ruyterstraat  

 
De bestaande inrichting van de Michiel de Ruyterstraat is diverse malen benoemd als aandachtspunt. De 
verkeerssituatie ter plaatse leidt tot onduidelijkheid bij de weggebruiker en mogelijk ook tot onveilige 
situaties. De Michiel de Ruyterstraat is (voor het overgrote deel) een gebiedsontsluitingsweg met een 
maximum snelheid van 50 km/h. De weg kent een verplicht fietspad voorzien van een bord G11 om dit 
aan te geven (zonder een fietssymbool) waarbij er naast het fietspad en dus op de rijbaan wordt 
geparkeerd. Omdat dit aan beide zijden van de weg gebeurt, en er aan één zijde hoge bomen staan, 
welke ervoor zorgen dat de verlichting niet overal optimaal is, kan dit leiden tot onduidelijke situaties, 
zeker gezien de toegestane maximum snelheid van 50 km/h.  
 

 
 
Een aantal van de opmerkingen zijn hieronder opgenomen: 
 

Opmerkingen  

• “Michiel de Ruyterstraat 30 km/h maken”; 

• “Permanente snelheidscontrole”; 

• “Richt parkeervakken in, er staan nu auto’s midden op de rijbaan”; 

• “Tegenliggers dwingen automobilisten om over het fietspad te gaan”; 

 
 
Gezien de binnengekomen reacties blijkt dat de meeste bewoners pleiten voor het instellen van 30 km/h 
op de gehele Michiel de Ruyterstraat. Aandachtspunt is wel de huidige intensiteit, welke hoog zijn (ca. 
6000 motorvoertuigen per etmaal) voor een 30 km/h-weg. Het (fysiek) realiseren van 30 km/h in deze 
straat zal ervoor zorgen dat de intensiteit wordt verlaagd (voor sommige verkeersbewegingen wordt het 
dan interessanter om een andere route te nemen). Ook zal een lagere snelheid normaliter leiden tot een 
verbetering van de verkeersveiligheid. In de ongevallencijfers zijn echter geen (slachtoffer) ongevallen 
bekend die hebben plaatsgevonden op de Michiel de Ruyterstraat.  
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Reconstructie Michiel de Ruyterstraat  

Doorgerekend is wat het realiseren van een 30 km/h-straat voor effect heeft op de intensiteit van de 
Michiel de Ruyterstraat. Dit zou gecombineerd kunnen worden met éénrichtingsverkeer (verkeer richting 
noordoosten toestaan) op de Koolweg. 
 

 
Bij het toepassen van 30 km/h op de Michiel de Ruyterstraat in combinatie met éénrichtingsverkeer op de 
Koolweg is het mogelijk een meer (dan nu) verkeersveilige weginrichting te kiezen. Omdat het instellen 
van een lagere snelheid op de Michiel de Ruyterstraat in combinatie met éénrichtingsverkeer (op 
meerdere wegen) een duidelijk effect heeft op de verkeerscirculatie in de gehele kern, is deze maatregel 
doorgerekend met ons verkeersmodel. Uit de modelberekeningen blijkt de intensiteit op de Michiel de 
Ruyterstraat inderdaad afneemt. Verkeer dat de kern van Elsloo wil verlaten zal meer dan nu de Koolweg 
hiervoor gebruiken. Ongewenste verkeerstoenames op bijvoorbeeld de Aronskelk blijven achterwege.  
 
Als voorstel kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij het standaarddwarsprofiel op de volgende bladzijde 
Door aan weerszijden van de Michiel de Ruyterstraat een bomenrij terug te brengen ontstaat hiermee een 
(rustieke) laanstructuur wat aansluit bij diverse andere wegen in Elsloo. 
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4.5 Rotonde Michiel de Ruyterstraat – Steinderweg 

De bestaande rotonde tussen de Michiel de Ruyterstraat, de Steinderweg en de Sanderboutlaan is 
uitgevoerd als drietaksrotonde. De zuidelijke aansluiting van de Steinderweg is niet aangesloten op de 
rotonde maar sluit (eerst) aan op de Michiel de Ruyterstraat. Hierbij is de voorrang zodanig dat verkeer 
van de Steinderweg voorrang moet verlenen op het verkeer van de Michiel de Ruyterstraat. Doordat de 
aansluiting dicht bij de rotonde ligt, is het voor automobilisten (op de Steinderweg) lastig om te zien of 
verkeer op de Michiel de Ruyterstraat (rechts afslaat of rechtdoor rijdt. Tijdens drukke momenten komt 
door deze inrichting de verkeersafwikkeling onder druk te staan. Dit effect wordt nog verder versterkt 
indien de spoorwegovergang op de Steinderweg sluit. Hiermee kan het verkeer niet vrij afstromen 
waardoor de druk op de rotonde toeneemt en de afwikkeling verder afneemt.  
 

 
 

Opmerkingen  

•  “Steinderweg direct op de rotonde aansluiten”; 
• “Voorrangssituatie opheffen en voorrang van rechts instellen (Steinderweg). 

 
Om de situatie ter plaatse van de rotonde te verbeteren kan de rotonde uitgevoerd worden als 
volwaardige viertaks rotonde, waarbij de Steinderweg als een volwaardige aansluiting op de rotonde is 
aangesloten. Tijdens de brainstormsessie is tevens bekeken of het mogelijk was om de situatie ter plaatse 
te verbeteren door het omkeren van de voorrangssituatie ter plaatse. Gezien de verkeersdrukte ter 
plaatse lijkt die oplossing niet haalbaar.  
 

Realisatie van viertaksrotonde  

Door de rotonde volledig te reconstrueren en te voorzien van vier takken, waarbij de Steinderweg aansluit 
door middel van een volwaardige aansluiting kan de verkeersafwikkeling op de rotonde aanzienlijk 
verbeterd worden. Op basis van een eerste inschatting lijkt er voldoende ruimte te zijn om de rotonde om 
te bouwen. Doordat het voor verkeer eenvoudiger wordt om door te rijden naar de Steinderweg kan een 
dergelijke aanpassing wel gevolgen hebben voor de hoeveelheid verkeer op de Steinderweg. Voorgesteld 
wordt om het vrachtverkeer (bij een viertaksrotonde) ook dan te bewegwijzeren via de Sanderboutlaan (in 
plaats van de Steinderweg). 
De ombouw van deze rotonde naar een viertaksrotonde kan gezien worden als een omvangrijk project, 
met de daarbij behorende termijnen. Als voorbeeld is op de volgende bladzijde een schetsontwerp van de 
rotonde opgenomen. Aandachtspunt daarbij is de routing van het fietsverkeer (fietsverkeer rondom de 
rotonde optimaliseren) en de koppeling met het herinrichten van de stationsomgeving. 
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4.6 Dorine Verschureplein  

Op en rondom het Dorine Verschureplein zijn veel reacties gekomen ten aanzien van parkeren in 
combinatie met verkeersveiligheid. 
 

 
 
Een aantal van de opmerkingen zijn in onderstaand overzicht opgenomen:  
 

Opmerkingen  

•  “Parkeerprobleem tijdens evenementen” 
• “Blauwe zone instellen” 
• “Verbreden weg door opheffen parkeervakken” 
• “Parkeerverbod wordt structureel genegeerd” 
• “Parkeren op trottoir” 
• “Totaal onoverzichtelijke bocht” 
• “Weg is te smal door geparkeerde voertuigen” 
• “Voorrangssituatie met kruising Koolweg onduidelijk 

 
Meerdere oplossingsrichtingen zijn bekeken om de verkeerssituatie en –circulatie op- en rondom het plein 
te verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan: 
• Realisatie van een drempel aan de voorzijde van de Albert Heijn; 
• Instellen van een “Blauwe Zone” in een (beperkt) en nader te onderzoeken centrumgebied in Elsloo; 
• Stimuleren van parkeren op het Dorine Verschureplein; 
• Aanpassing ter plaatse van de bocht Dorine Verschureplein – Bandkeramiekstraat; 
• Voorrangssituatie  van de toegangen van het plein (verder) verduidelijken.   
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Realisatie van een drempel aan de voorzijde van de Albert Heijn 

Bewoners en andere belanghebbenden zijn het erover eens dat de onveilige situatie nabij de Albert Heijn 
verbetert dient te worden. Hiertoe dient aan deze zijde van het plein (Stationsstraat) een mogelijkheid te 
komen om veilig vanuit de winkel naar je geparkeerde auto te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
plateaudrempel. Uiteraard dient hiertoe nog overleg met de ondernemers plaats te vinden. Een 
drempelplateau leidt zelden tot hinder terwijl hier wel de verkeersveiligheid mee vergroot wordt alsmede 
het comfort voor bezoekers van de supermarkt.  
De voorrangssituatie (Stationsstraat-Stationsstraat-Dorine Verschureplein) blijft echter gelijk aan de 
huidige situatie (dus verkeer van rechts heeft voorrang). 
 

 
 

Instellen van een “Blauwe Zone” op het plein en omgeving 

Voorgesteld wordt om rondom het plein een blauwe zone in te voeren. De parkeerduur van geparkeerde 
auto’s kan geregeld worden met een parkeerschijfzone. Het instellen van een parkeerschijfzone is een 
maatregel volgens het RVV1990. Hiervoor is in principe geen parkeerverordening nodig, maar een 
verkeersbesluit.  
Ook voor een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone genoemd) kan een regeling voor bewoners of 
werknemers worden getroffen. Gemeenten kunnen een ontheffing verlenen voor het langer parkeren in de 
parkeerschijfzone dan toegestaan. Dit is een ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet 1994 (artikel 
87 RVV). De kosten voor het instellen van een parkeerschijfzone is beperkt (alleen borden plaatsen), 
maar de uitvoering is in de regel complex. Veelal dient de maatregel na enige tijd geëvalueerd te worden 
en dienen maatregelen genomen te worden om hinder in nabijgelegen straten te voorkomen. Bij het 
toepassen van een blauwe zone dient tevens gekeken te worden naar vergunningen voor bewoners en 
omwonenden. Diverse bewoners beschikken overigens over een parkeervoorziening in de directe 
omgeving.  
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Aanpassing van de bocht Dorine Verschureplein – Bandkeramiekstraat 

De bocht van het Dorine Verschureplein nabij de Kerk leidt tot problemen. Wanneer een kerkdienst is, 
wordt namelijk ter plaatse van de gele streep op de stoep geparkeerd. Daarnaast is er nabij de kerk een 
tekort aan parkeerplaatsen, met name nabij de bakker. In deze bocht is regelmatig een chaotische 
situatie, terwijl er naast de kerk wel ruimte lijkt te zijn voor parkeerplaatsen. Geadviseerd wordt dan ook 
om te onderzoeken of hier parkeervakken (ter plaatse van de huidige groenstrook) te realiseren zijn.  
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4.7 Koolweg 

De Koolweg kent momenteel parkeervakken op de rijbaan. Ook voor deze weg geldt dat er diverse 
opmerkingen zijn binnengekomen ten aanzien van het parkeren op de rijbaan en een mogelijke uitbreiding 
hiervan.  
 

 
 
 
Opmerkingen  

• “Drukke straat”  

• “Verkeer houdt zich niet aan maximum snelheid”  

• “Hoge snelheid in relatie tot gelijkwaardige kruisingen” 

• “Advies: realisatie meer parkeervakken” 

• “Parkeerproblemen bij de (afhaal)chinees” 

• “Te weinig parkeervakken” 

• “Maak meer parkeermogelijkheid” 

• “Parkeervakken beter en efficiënter indelen” 

 
Om de situatie op de Koolweg te verbeteren is het wenselijk om de volledige Koolweg te reconstrueren, 
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgestelde aanpassingen op de Michiel de Ruyterstraat.  
We hebben echter ook gekeken naar de mogelijkheid om éénrichtingsverkeer in te voeren (in combinatie 
met 30 km/h op de Michiel de Ruyterstraat).  
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Reconstructie Koolweg in relatie met de aanpassingen van Michiel de Ruyterstraat 

De Koolweg kent momenteel parkeervakken op de rijbaan. Indien gekozen wordt voor eenrichtingsverkeer 
op de Koolweg, vanuit het Dorp richting A2/Bedrijventerrein, dan is uitbreiding van groen en parkeren 
mogelijk. Het inrichten van de Koolweg met éénrichtingsverkeer biedt mogelijkheden voor een 
landschappelijk aantrekkelijke inrichting met een doorlopende laanstructuur, vergelijkbaar aan de 
inrichting van een heringerichte Michiel de Ruyterstraat. Daarbij dient gestreefd te worden om de 
maximum snelheid niet te laten toenemen. De intensiteiten op de Koolweg zullen ten opzichte van de 
bestaande situatie (met 1.000 tot 1.500 motorvoertuigen) toenemen met circa 1.000 motorvoertuigen. 
Ondanks deze toename wordt de intensiteit niet te hoog voor een erftoegangsweg, waarbij de maximale 
intensiteit voor een 30 km/h weg ligt op circa 6.000 motorvoertuigen per etmaal.  
Berekend is of de gehele Koolweg eenrichtingsverkeer dient te worden (dus tot de Steinderweg) of dat het 
gedeelte tussen de Burg. Eussenstraat en de rotonde Steinderweg nog tweerichtingsverkeer blijft. Uit de 
berekeningen blijkt dat de laatste variant beter scoort (dus tussen Burg. Eussenstraat en Steinderweg 
tweerichtingsverkeer handhaven) en derhalve wordt dit dan ook voorgesteld. Een toename op de 
Aronskelk wordt hiermee voorkomen.  
De aanpassingen aan de Koolweg kunnen echter niet los gezien worden van de voorgestelde 
aanpassingen aan de Michiel de Ruyterstraat. Door het instellen van 30 km/h op de Michiel de 
Ruyterstraat neemt het verkeer op de Rembrandtstraat toe. 

 
Op de volgende bladzijde zijn twee ontwerpvoorstellen voor de Koolweg opgenomen. Voorstel 1 gaat uit 
van het behoud van de bestaande bomenrijen langs de Koolweg. Het aantal parkeervakken zal in deze 
variant maar beperkt toenemen. Indien een volledig nieuwe inrichting wordt gehanteerd inclusief het 
aanpassen van de bomenrijen dan kunnen aanzienlijk meer parkeervoorzieningen gerealiseerd worden. 
De overige inrichting en de ruimte voor het verkeer blijft in beide varianten gelijk.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

16-2-2017   T&PBE8910-100-100R003F0.3 29  
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4.8 Scharberg  

De Scharberg vormt de westelijke verbinding tussen Elsloo en Stein. De weg ligt deels binnen en deels 
buiten de bebouwde kom. De maximum snelheid binnen de bebouwde kom bedraagt 30km/u. Diverse 
opmerkingen zijn binnengekomen over de Scharberg. Hierbij lag de nadruk op de snelheid en de 
veiligheid van fietsers die gebruik maken van het vrijliggende fietspad.  
 

  
 

Opmerkingen  

•  “Snelheid op Scharberg aanzienlijk hoger dan 30 Km/h” 
• “Er wordt veel en veel te hard gereden op de Scharberg” 
• “Trek het voetpad vanaf de Scharberg door tot aan ingang Kerkepad” 
• “Fietsers komen plotseling de Scharberg op, geleidelijk laten invoegen” 

 
Tijdens de iRoom-sessie zijn de verschillende aandachtspunten met besproken. Hierbij lag de nadruk op 
het verkrijgen van een verkeersveilige oplossing voor de weggebruikers. Op basis van het overleg zijn de 
volgende oplossingsrichtingen en maatregelen opgesteld:  
• Duidelijker aan de weggebruiker kenbaar maken dat er fietsers de Scharberg oversteken van en naar 

het fietspad.  
• De kruisingsvlakken dienen beter zichtbaar te zijn voor weggebruikers.  
 

Verbeteren zichtbaarheid aanwezigheid fietser 

Op de Scharberg is recent een vrijliggend fietspad gerealiseerd. Dit fietspad ligt aan de kanaalzijde wat 
betekent dat fietsers vanuit Elsloo de Scharberg oversteken. Om de weggebruiker beter te attenderen op 
de aanwezigheid van fietsers kunnen op de rijbaan van de Scharberg kanalisatiestrepen aangebracht 
worden en combinatie met bebording. Deze maatregel kan tevens gecombineerd worden met het 
verbeteren van de zichtbaarheid van de kruisingen.  

 

Verbeteren zichtbaarheid kruising 

Om de zichtbaarheid van de kruisingen te verbeteren en de snelheid op de Scharberg terug te brengen is 
het wenselijk om de kruisingen te voorzien van taludmarkering (optische plateaus). In het verleden is 
beleidsmatig vastgesteld dat op de Scharberg geen verticale snelheidsremmers (drempels of plateaus) 
gerealiseerd worden. Daarnaast was dit ook de wens van een meerderheid van de bewoners. Optische 
plateaus hebben een positief effect op de rijsnelheid. 
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Het betreft in totaal vijf optische plateaus met de volgende straten: 
• Beukstraat; 
• Sint Nicolaasstraat; 
• Sint Gillesstraat;  
• Wijngaardstraat;  
• Tiendstraat.  

 

4.9 Op de Berg – Julianastraat 

Op de Berg en Julianastraat vormen de verbinding tussen Elsloo en de Scharberg. De Julianastraat is 
breed opgezet met parkeren op de rijbaan en gaat door middel van een onoverzichtelijk bocht over in de 
Scharberg. Op de Berg is een eenrichtingsstraat in de richting van de Maasberg, volledig uitgevoerd in 
sierbestrating.  
 

  
 

Opmerkingen  

• “Op de Berg is een sluiproute in de ochtend en avond” 

• “Op de Berg afsluiten voor autoverkeer” 

• “Bocht is te scherp” 

• “Tegenliggers vallen uit de lucht” 

• “Gevaarlijke bocht” 

• “Niemand weet wie voorrang heeft” 

 
Tijdens de iRoom-sessie zijn de verschillende aandachtspunten met besproken. Hierbij lag de nadruk op 
het verkrijgen van een verkeersveilige oplossing voor de weggebruikers. Op basis van het overleg zijn de 
volgende oplossingsrichtingen en maatregelen opgesteld:  
• Betere geleiding van de weggebruiker over de kruising;  
• Verbeteren van de zichtbaarheid van het kruisingsvlak.  
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Verbeteren zichtbaarheid kruising 

Om de zichtbaarheid van de kruisingen te verbeteren en de snelheid ter plaatse van de kruising terug te 
brengen is het wenselijk om de kruising te voorzien van taludmarkering. In het verleden is beleidsmatig 
vastgesteld dat op de Julianastraat geen verticale snelheidsremmers (drempels of plateaus) gerealiseerd 
worden. Door het aanbrengen van dergelijk (optische) taludmarkering zullen de rijsnelheden ter plaatse 
van de kruising omlaag gaan.  
Daarnaast is er tijdens de iRoom-sessie door de inwoners en weggebruikers aangegeven dat het 
wenselijk is om in deze bocht (as)markering aan te brengen om hiermee te voorkomen dat weggebruikers 
de bocht afsnijden. Dit is vanuit het oogpunt van eenduidigheid bij een Duurzaam Veilige inrichting echter 
niet wenselijk. Weggebruikers zullen door de optische taludmarkering ook minder snel geneigd zijn de 
bocht af te rijden. 

 

4.10 Catsop 

De kern Catsop kenmerkt zich door smalle straten die aan weerszijden begrensd zijn door bebouwing. De 
gehele kern is een 30 km/h zone.  
 

 

 
 

Opmerkingen  

• “Te hard gereden / snelheid te hoog” 

• “Geen trottoir” 

• “Te veel geparkeerde auto’s” 

• “Geparkeerde voertuigen blokkeren de doorgang, zeker voor landbouwverkeer” 

• “Onoverzichtelijke kruising met in het midden een kapel” 

• “Is een sluiproute naar Geulle” 
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Tijdens de iRoom-sessies zijn de verschillende aandachtspunten met bewoners van Catsop besproken. 
Hierbij lag de nadruk op het verkrijgen van een nog veiligere situatie voor zowel weggebruikers als voor 
de inwoners van Catsop. In overleg zijn de volgende oplossingsrichtingen voor Catsop opgesteld:  
• Éénrichtingsverkeer Daalstraat; 
• Herinrichting Daalstraat waarbij rekening wordt gehouden met parkeerproblematiek; 
• Aanbrengen van een parkeerstrook / verharde berm op de Schuttersstraat. 
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Eenrichtingsverkeer Daalstraat Catsop 

Door de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen, in combinatie met het smalle profiel van de Daalstraat 
leidt dit vaak tot problemen in de verkeersafwikkeling. Door in de Daalstraat éénrichtingsverkeer, in de 
richting van Geulle, in te stellen wordt voorkomen dat verkeer op elkaar moet wachten.  
Tevens biedt dit de mogelijkheid om efficiënter om te gaan met de aanwezige ruimte in de Daalstraat. 
Voorwaarde voor het instellen van eenrichtingsverkeer in de Daalstraat is wel dat de alternatieve routering 
via Op de Dries, Bussegraaf, Mergelakker en Kempken hiervoor voldoende geschikt zijn. Eventuele 
aanvullende maatregelen zoals het instellen van eventuele lokale parkeerverboden zijn niet behandeld 
maar mogelijk wel noodzakelijk om deze routering voor alle verkeer geschikt te maken.  
De verkeerskundige effecten van dit éénrichtingsverkeer (en de overige maatregelen zoals beschreven in 
dit plan) zijn opgenomen in de onderstaande figuur. De verkeersdruk op de Daalstraat neemt met circa 
200 motorvoertuigen per etmaal af en de verkeerdruk op de Dries, Bussegraaf, Mergelakker en Kempken 
neemt slechts beperkt toe en blijft (ruim) binnen verkeerskundig acceptabele normen, waarbij het (nog 
steeds) intensiteiten betreffen van rustige woonstraten.  
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Herinrichting Daalstraat 

Als vervolgstap op het instellen van éénrichtingsverkeer in de Daalstraat is het volledig reconstrueren van 
de Daalstraat wenselijk. Hiermee kan de verkeer- en parkeersituatie ter plaatse aangepast worden. Dit 
biedt eventueel de mogelijkheid om in de Daalstraat voorzieningen te treffen voor voetgangers. Op dit 
moment maken die gebruik van de rijbaan, wat in een 30 km/u zone in principe geen probleem is. Bij een 
volledige reconstructie van de Daalstraat dient ook Het Einde meegenomen te worden. Hier is echter niet 
voorzien in éénrichtingsverkeer. Belangrijk aandachtspunt bij een reconstructie is de omgeving van de 
kapel in de Daalstraat. Het aanpassen van de verkeersstromen rondom dit punt lijkt gezien de beperkte 
ruimte niet mogelijk. De aansluiting van de Aan de Gellik op de Daalstraat kan in een dergelijke 
reconstructie aangepast worden, waarbij de kruising teruggebracht wordt tot een haakse aansluiting.  

 
 

Parkeerstrook / verharde berm op de Schuttersstraat 

Om de lokale verkeersveiligheid op de Schuttersstraat te verbeteren is het wenselijk hier een 
parkeerstrook, danwel een verharde berm (grasbeton) te realiseren. Hiermee wordt de parkeerdruk op de 
rijbaan verminderd en wordt de verkeersituatie voor fietsers verbeterd. Aandachtspunt na realisatie van 
een dergelijke voorziening is een eventuele snelheidstoename van het verkeer. Een aanvullende 
snelheidsremmer kan toegepast worden indien dit uit een snelheidsmeting blijkt.  
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4.11 Overzicht maatregelen  

In onderstaande afbeelding zijn alle maatregelen opgenomen zoals beschreven in de voorgaande 
paragraven. Deze afbeelding is ook opgenomen in de bijlage bij dit rapport.  
 

 
 
In de onderstaande tabel zijn de maatregelen allemaal opgenomen. Tevens is per maatregel aangegeven 
wat de geschatte kostenpost bedraagt op basis van landelijk geldende kencijfers. Hierbij is een globale 
kostenindicatie weergegeven voor realisatie van de maatregelen. Eventuele grondaankopen, verplaatsen 
kabels en leidingen en engineeringskosten zijn hierbij niet opgenomen.  
Naast de kosten is tevens een inschatting gemaakt van de realisatietermijn van de maatregelen. Hierbij is 
de termijn onderverdeeld in kort (binnen de komende twee jaar realiseerbaar) en lang (verwachte 
realisatie duurt langer dan twee jaar).  
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Par. Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie 

4.1 Parkeerplaats nabij begraafplaats € 25.000 2017 (Kort) Middel 

4.2 Parkeren Oude Kern (bebording) € 2.500 2017 (Kort) Hoog 

4.3 Eenrichtingsverkeer Jurgensstraat € 15.000 2017 (Kort) Hoog 

4.8 
Verbeteren zichtbaarheid 

fietsoversteken 
€ 5.000 2017 (Kort) Middel 

4.8 
Verbeteren zichtbaarheid vijftal 

kruisingsvlakken Scharberg 
€ 10.000 2017 (Kort) Laag 

4.9 
Realisatie optisch plateau 

Julianastraat 
€ 5.000 2017 (Kort) Middel 

4.10 Parkeerstrook Schuttestraat € 5.000 2017 (Kort) Laag 

 
 

Par. Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie 

4.1 
Parkeren nabij Kruidvat / 

Spoorstraat 
€ 25.000 2018 (Kort) Hoog 

4.1 Parkeren Stationsstraat vergroten € 10.000 2018 (Kort)  Hoog 

4.1 
Mogelijkheden Blauwe Zone 

onderzoeken 
€ 15.000 2018 (Kort) Hoog 

4.1 Realisatie Blauwe Zone € 10.000 2018 (Kort) Hoog 

4.2 Blauwe Zone – zie par. 4.1 - 2018 (Kort) - 

4.6 
Realisatie drempel en 

oversteekvoorziening nabij  
Albert Heijn 

€15.000 2018 (Kort) Middel 

4.6 Blauwe Zone – zie par. 4.1 - 2018 (Kort) - 

4.6 
Realisatie parkeervakken Dorine 

Verschureplein/Bandkeramiekstraat 
€ 25.000 2018 (Kort) Laag 

4.10 
Eenrichtingsverkeer Daalstraat 

Catsop 
€ 5.000 2018 (Kort) Middel 
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Par. Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie 

4.1 Herinrichting Stationsstraat € 1.575.000 MIP (Lang) Middel 

4.3 Reconstructie Jurgensstraat €1.125.000 MIP (Lang) Middel 

4.4 
Reconstructie Michiel de 

Ruyterstraat 
€1.300.000 MIP (Lang) Middel 

4.5 Rotonde Steinderweg €1.000.000 MIP (Lang) Middel 

4.7 Herinrichting Koolweg  €1.250.000 MIP (Lang) Middel 

4.10 Herinrichting Daalstraat Catsop € 650.000 MIP (Lang) Laag 

 
 
 
 

5 Overige aandachtspunten 

Zoals reeds beschreven zijn circa 325 opmerking binnengekomen in het kader van het 
verkeersarrangement Elsloo. Een groot deel van de opmerkingen zijn reeds in de bovenstaande 
paragrafen behandeld. In het onderstaande overzicht zijn alle aandachtspunten opgenomen. Het betreft 
hier de binnengekomen opmerkingen na filtering van foutieve meldingen. Dit verklaart tevens het feit dat 
de ID, niet opeenvolgend is. Deze corresponderen met het nummer (ID) op de kaart van bijlage 1.  
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ID Mijn reactie is als volgt Locatie Reactie Verkeersarrangement Oplossing en termijn 

12  Parkeren op stoep Stationsstraat-Past 
Tissenstraat 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven.  

13 

 Parkeerdruk i.r.t. haal- en brengmomenten van de 
school. Indien auto's geparkeerd aan een zijde is 
het niet mogelijk om langs te rijden als een 
tegemoetkomer komt. 

Burg De Witstraat Communicatietraject, in relatie tot 
halen en brengen van schoolkinderen. 

In loop van 2017 met school bespreken om te 
komen tot een verbetering. 

15 
Verkeersbord op hoek bij Djive staat midden op 
trottoir; onneembare vesting voor rollators en 
kinderwagens 

Kruispunt Kaakstraat-
Terhagen 

Beheer en onderhoud gemeente Stein 
laten beoordelen of er alternatieve 
locaties mogelijk zijn en verplaatsen 
verkeersbord. 

Er is geen alternatieve locatie voor het bord 
aanwezig. Trottoir is hiervoor te smal. Ook is trottoir 
te smal voor rollators e.d. 

16 

Verkeer van Steinderweg richting Beek heeft 
moeite om over te steken richting rotonde. Op te 
lossen door Steinderweg rechtstreeks aan te laten 
sluiten op rotonde, zonder afbuiging naar Michiel 
de Ruyterstraat 

Kruispunt Michiel de 
Ruyterstraat-Steinderweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

17 

Verkeers- en parkeeroverlast Raadhuisstraat en 
Dorpstraat. Gaan werken met parkeervergunning 
voor bewoners + blauwe zone instellen. 
Raadhuisstraat eenrichtingsstraat maken. 
Gemotoriseerd verkeer eenrichting laten rijden: 
verkeer van Stationsstraat naar Maasberg is 
toegestaan. Verkeer van Maasberg naar 
Stationsstraat, nabij kapelletje verplichte rijrichting 
via Kaakstraat. Op de Berg geen motorrijtuigen 
meer toestaan, alleen bestemmingsverkeer 
bewoners. 

Raadhuisstraat-Dorpstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Het alleen toelaten van bestemmingsverkeer is niet 
controleerbaar, mogelijk en wenselijk.  

18 

Het Einde is moeilijk toegankelijk voor doorgaand 
autoverkeer van en naar Geulle. Veel 
geparkeerde auto's. Oplossing: 
parkeervergunning bewoners in verplichte vakken. 
Afsluiten voor vrachtverkeer: alleen 
bestemmingsverkeer toegestaan (3 bedrijven) 

Het Einde 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Parkeervergunningen is een zeer zware maatregel 
in de rapportage zijn alternatieven voorgesteld.  
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ID Mijn reactie is als volgt Locatie Reactie Verkeersarrangement Oplossing en termijn 

19 

Gevaarlijke situatie door geparkeerde auto's in 
bocht Bandkeramiekstraat naar en van Dor 
Verschureplein, op hoek Jurgensstraat. Veel 
parkeerdruk en overlast van bezoekers 
bakkerswinkel. Oplossing: spiegels + 
parkeerverbod. 

Kruispunt Bandkeramiekstraat-
Dorine Verschureplein-
Jurgensstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

In de rapportage zijn alternatieven voor deze 
problematiek opgenomen. Ten aanzien van foutief 
parkeren is dit doorgegeven aan de BOA ter 
handhaving. Spiegels worden niet meer geplaatst.  

20 
Oostelijke Kanaalweg van en naar Geulle afsluiten 
voor motorrijtuigen. Allen voor (brom)fietsers en 
voetgangers. 

Oostelijke Kanaalweg Met gemeente Meerssen af stemmen. Meenemen in bestuurlijk overleg met de gemeente 
Meerssen 

21 

Westelijke kanaalweg van en naar Oud-Geulle 
afsluiten voor motorrijtuigen. Alleen toegankelijk 
voor (brom)fietsers en wandelaars. Toeristische 
bestemming "Maas" toekennen 

Westelijke Kanaalweg Met gemeente Meerssen af stemmen. Meenemen in bestuurlijk overleg met de gemeente 
Meerssen 

24 

Laad- en losplaats. Laden en lossen hindert 
verkeer op Stationsstraat (café, bakker, Kruidvat, 
fietsenwinkel) Parkeervakken Kruidvat en bakker 
Dukers aanmerken als laad- en losplaats. 
Verboden op weg te lossen. 

Stationsstraat (t.h.v. bakker, 
Kruidvat, fietsenwinkel, etc.) 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Er dient onderzocht te worden of een laad- en 
losplaats bij Dukers een oplossing kan bieden voor 
de parkeerproblemen op deze locatie  

25 
Blauwe zone instellen op Dor Verschureplein: Max 
2 uur parkeren Dorine Verschureplein 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

26 

Stukje Dor Verschureplein tussen Jurgensstraat 
en plein, eenrichtingsverkeer maken: weg is te 
smal en zodoende wordt ook verkeersdrukte 
van/naar Jurgensstraat ontmoedigd 

Jurgensstraat-Dorine 
Verschureplein 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

In het arrangement zijn alternatieve maatregelen 
hiervoor voorgesteld.  

27 

Goed geregeld bij La Famille/Aelserhof: blauwe 
zone is een uitkomst, 15 km zone werkt goed. 
Extra parkeerdruk rond middag wordt veroorzaakt 
door ouders die kinderen van school komen 
halen/brengen: waarom niet met de fiets?! 

Aelserhof Hartelijk dank  

28 

Trottoir D'Arbergstraat (aan huizen-zijde) ligt er 
heel slecht bij door opdrukkende wortels bomen; 
is tevens te smal. Veel (oudere) voetgangers van 
en naar medisch centrum. Oplossing: trottoir 
vernieuwen en verbreden (bomen moeten blijven!) 

Monseigneur D'Arbergstraat 
Beheer en onderhoud gemeente Stein 
laten beoordelen of maatregelen 
noodzakelijk zijn.  

Wordt meegenomen in beheer- en 
onderhoudscyclus 

29 
Parkeerproblemen bij afhaalchinees. Net in buurt 
van afhaalchinees zijn geen parkeervakken 
aangemerkt. Parkeervakken Koolweg herbezien 

Koolweg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 
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en herschikken. 

30 

Op de Berg autovrij maken; nu 
eenrichtingsverkeer van Dorpstraat naar 
Julianastraat toegestaan = niet nodig in dit 
kwetsbare gebied 

Op de Berg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Is niet mogelijk vanwege aanwezige huizen en weg 
is geschikt voor autoverkeer.  

31 

Tiendstraat is doorgaand verkeer moeilijk 
vanwege veel geparkeerde auto's van bewoners. 
Terwijl een zijde van de straat achter woning kan 
parkeren, doet men dat toch liever op straat. 
Parkeervakken maken, half op straat en half op 
schuin aflopend trottoir 

Tiendstraat 

Erftoegangsweg, waarop in principe 
geen doorgaand verkeer aanwezig 
moet zijn. Parkeren op de rijbaan is 
dan ook gewoon mogelijk. Indien er 
hinder optreedt als gevolg van foutief 
geparkeerde voertuigen dient er 
handhavend te worden opgetreden.  

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 

32 
Vervallen oud-postkantoor opkopen en slopen. 
Groenvoorziening maken voor bewoners 
tegenoverliggende ouderenhuisvesting. 

Kern Elsloo 
Geen onderdeel verkeersarrangement 
Elsloo, want heeft geen betrekking tot 
verkeer. 

- 

35 Hier parkeren hindert ander verkeer en 
hulpdiensten Op de Berg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

37 

Op de Berg alleen toegang voor bewoners (met 
ontheffing) en niet voor andere auto. Het is in de 
ochtend/avond een sluipweg vaak ook tegen de 
stroom in. 

Op de Berg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Een dergelijke afsluiting is lastig handhaafbaar. 
Volledige afsluiting voor verkeer is niet mogelijk.  

38 
Deze weg trekt erg veel verkeer aan door de oude 
dorpskern. Zeker in de ochtend en avond rijden 
hier te veel auto's ook ook te hard. 

Oostelijke Kanaalweg Met gemeente Meerssen af stemmen. Meenemen in bestuurlijk overleg met de gemeente 
Meerssen 

40 
Per huizenblok links of rechts parkeer vakken 
zodat er in slalom door de straat moet worden 
gereden om de snelheid te beperken. 

Doctor Poelsstraat Reeds gereconstrueerd 
Op basis van deze opmerking is het wenselijk om 
de snelheid in de Dr. Poelsstraat te meten. Deze 
snelheidsmeting wordt in maart 2017 uitgevoerd. 

41 gevaarlijke bocht waar niemand weet wie 
voorrang heeft 

Kruispunt Julianastraat-
Scharberg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

De voorrang is ter plaatse conform de geldende 
richtlijnen aangegeven.  

44 Waarom voor de bocht een wegversmalling  Scharberg Opmerking wordt niet herkend.  - 
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45 Waarom hier een asverschuiving?? Scharberg 
Asverschuiving als gevolg van 
realisatie vrijliggend fietspad en 
aanwezigheid talud A76. 

- 

46 éénrichting verkeer maken Jurgensstraat  
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

47 Door grote verkeersdrukte ontstaan hier 
gevaarlijke situaties 

Kruispunt Sanderboutlaan-afrit 
en oprit A2 

Gemeente Stein dient dit in overleg 
met Rijkswaterstaat bespreekbaar te 
maken.  

Dit is onderdeel van bestuurlijk overleg tussen de 
gemeente Stein en Rijkswaterstaat.  

48 Graag een rotonde realiseren Kruispunt Sanderboutlaan-afrit 
en oprit A2 

Gemeente Stein dient dit in overleg 
met Rijkswaterstaat bespreekbaar te 
maken.  

Dit is onderdeel van bestuurlijk overleg tussen de 
gemeente Stein en Rijkswaterstaat. 

49 
Zebrapad bij Kruidvat zie je als automobilist te laat 
vanwege te dichtbij geparkeerde auto's. Dat is niet 
veilig oversteken. 

Stationsstraat (t.h.v. bakker, 
Kruidvat, fietsenwinkel, etc.) 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

50 
Biermansstraat eindelijk aansluiten op Spoorstraat 
om zo drukke verkeer Stationsstraat beetje te 
ontlasten 

Past Biermansstraat-
Spoorstraat-Stationsstraat 

Reeds onderzocht door gemeente 
Stein. Geen maatregelen mogelijk. - 

51 
Groot reclamescherm op Gepla-gebouw 
verbieden; leidt te veel af op dit zeer drukke en 
gevaarlijke verkeerspunt 

Sanderboutlaan Reeds onderzocht door gemeente 
Stein. Geen maatregelen mogelijk.  

- 

52 

Stuk Lindenbergstraat (een van de oudste straten 
van Elsloo) is enkele jaren geleden geasfalteerd, 
alleen om wat appels te vervoeren. Niet veel 
woorden aan vuil gemaakt in de raad. Waarom 
niet met kinderkopjes beklinkerd om historische 
elementen in hun waarde te laten?! 

Lindenbergstraat -  Bij een eventuele reconstructie / onderhoud 
heroverwegen van de materiaal keuze.  

53 

Weg is te smal hier, vaak als hier een auto staat 
om links of rechtsaf te gaan, kan rechts niet die 
straat inrijden bijna omdat het te smal is. Evenals 
de kruising bij de Jurgensstraat daar staan altijd 
auto’s op de bocht geparkeerd, dit is 
onoverzichtelijk voor de weggebruikers. 

Dorine Verschureplein-
Jurgensstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

In bocht is reeds middels gele markering 
aangegeven dat hier niet geparkeerd mag worden. 
BOA is doorgegeven hier handhavend op te treden. 

54 
De parkeerplek ter hoogte van nummer 22 (aan 
de even zijde) veroorzaakt regelmatig 
opstoppingen/doorstroming 

Stationsstraat (t.h.v. nummer 
22) 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Mogelijke verplaatsing van de parkeerplaats naar 
de overzijde van de rijbaan. 
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55 

Er is geen overzicht in deze bocht, autoverkeer, 
brommers rijden hard. een kind dat oversteekt 
tussen auto's loopt veel risico's aangezien de 
snelheid van 30km/u mijns inziens veel te hard is. 
Spelen op straat is er niet bij voor onze kinderen. 
Vanuit de wijk gezien is onze straat 'het laatste 
stukje' en men rijdt met maximale snelheid. 

Aronskelk  Maatregelen om de situatie te verbeteren zijn reeds 
in 2016 uitgevoerd. 

56 

Zelfde als eerder punt in de bocht. Een hoge 
snelheid (30km/u vind ik te snel voor deze straat) 
maakt dat kinderen die niet goed opletten een 
hoog risico lopen. Spelen op straat is er niet bij 
aangezien auto's met gemiddeld 30km/u de bocht 
omkomen rijden en snel op rem moeten. In de 
bocht die tegenover deze ligt staat een paaltje dit 
bochtsnelheid verminderd.  

Aronskelk  Maatregelen om de situatie te verbeteren zijn reeds 
in 2016 uitgevoerd. 

57 

Ik zou hier graag verkeersjuwelen en/of 
vertragende maatregelen zien. Ons straatgedeelte 
is een 'uitgang' van de wijk met veel verkeer van 
bewoners die verderop in de wijk wonen. 

Aronskelk  Maatregelen om de situatie te verbeteren zijn reeds 
in 2016 uitgevoerd. 

58 

Betere signalen dat fietsers voorrang hebben. 
Gevaarlijke situaties doordat route fietsers 
(afslaan of doorrijden op zelfde weg) niet duidelijk 
is.  

Rotonde Helmbloem-
Steinderweg 

Rotonde gecontroleerd en is conform 
richtlijnen (bebording, markering en 
overige maatregelen) ingericht. 
Aanvullende maatregelen zijn niet 
noodzakelijk.  

Geen aanvullende maatregelen.  

59 

Parkeervakken zijn niet goed opgedeeld. Vaker 
voorgekomen dat auto's dusdanig geparkeerd 
worden dat ik niet goed van mijn oprit af kom. 
Duidelijkere markering/opdeling parkeervakken 
maken.  
Tegenoverliggend parkeervak is 1 vak 
gemarkeerd door twee bomen beiderzijds, aan 
onze zijde is dit niet waardoor er weliswaar 2 
auto's passen, maar bezoekers die niet bekend 
zijn parkeren vaak 1 auto op de twee vakken -> 
minder capaciteit 

Aronskelk -  
Markering parkeervakken is uitgevoerd in donker 
gekleurde bestrating. De markering is duidelijk en 
aanvullende maatregelen worden niet getroffen.  

60 
Het lijkt wel een racebaan, wordt op de stoep 
geparkeerd, men parkeert terwijl aan een kant van 
de straat een stopverbod van kracht is. 

Burg Maenenstraat Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 
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61 

Door bezoek heiperk wordt vaak hard heiperk 
ingereden. Als je vanuit richting Burg. 
Eussenstraat komt met fiets al vaker meegemaakt 
dat kinderen erg op moesten letten met 'uitgaand' 
verkeer dat richting België moet. 

Aronskelk-Heiperk-Burg 
Eussenstraat 

 Snelheid wordt uitgevoerd in 2017.  

62 

Steinderweg rechtstreeks laten aansluiten op 
rotonde. Nu veel opstopping/drukte bij gesloten 
spoorwegovergang en in spits vanwege verkeer 
Michiel de Ruyteerstraat  

Michiel de Ruytersstraat-
Steinderweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

63 Er wordt door automobilisten, motoren en 
bromfietsen te snel en roekeloos gereden Burg van Mulkenstraat 

Snelheidsmeting wordt uitgevoerd in 
februari/maart 2017. Resultaten zijn 
nog niet bekend. 

Snelheidsmeting wordt uitgevoerd in februari/maart 
2017. Resultaten zijn nog niet bekend. 

64 
Als fietser leef je gevaarlijk als je hier gaat rijden. 
De automobilisten houden alleen maar rekening 
met zichzelf 

Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

65 
De auto's rijden veel te snel, er wordt op de stoep 
geparkeerd, en geparkeerd aan de zijde van de 
straat waar een stopverbod van kracht is. 

Burg van Mulkenstraat 

Snelheidsmeting wordt uitgevoerd in 
februari 2017. Resultaten zijn nog niet 
bekend. De opmerking met betrekking 
tot parkeren is aan de BOA 
doorgegeven. 

Snelheidsmeting wordt uitgevoerd in februari 2017. 
Resultaten zijn nog niet bekend. De opmerking met 
betrekking tot parkeren is aan de BOA 
doorgegeven. 

66 

Het verkeer rijdt met veel te hoge snelheid door de 
straat, dit geldt volgens mij voor vrijwel heel 
Elsloo. Nergens houdt men zich aan de snelheid 
van 30 km. De nieuwe drempels houden hard 
rijden ook niet tegen, want daar kun je vloeiend 
overheen rijden.  

Dross de Sauvetstraat 
Snelheidsmeting wordt uitgevoerd in 
februari 2017. Resultaten zijn nog niet 
bekend. 

Snelheidsmeting wordt uitgevoerd in februari 2017. 
Resultaten zijn nog niet bekend. 

67 Onoverzichtelijk, onveilig Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

68 Hinderlijk, zowel voor voetgangers als voor 
bijvoorbeeld de vuilniswagens 

Kruispunt Bandkeramiekstraat-
Joannes Riviusstraat-Doctor 
Poelsstraat 

Erftoegangsweg inclusief de 
bijbehorende inrichting. Op basis van 
opmerking niet duidelijk wat het 
probleem is.  

Geen aanvullende actie. RWM kan wegen bereiken 
met vuilniswagen. 

69 
Geloesstraat was 5 meter breed, en nu ook. 
Trottoirs zijn veel te breed, straat is te smal. 
Verbreden, de auto's zullen niet gaan krimpen.. 

Charles de Geloesstraat 
Erftoegangsweg, waarbij maatvoering 
conform de landelijk geldende 
richtlijnen is.  

In 2015 aangepast conform de richtlijnen. Geen 
aanvullende actie. 
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70 Zeer onveilige situatie voor fietsers Weg Elsloo naar Groot Meers 

Buiten werkgebied 
verkeersarrangement Elsloo. De weg 
is conform de richtlijnen uitgevoerd. 
Afhankelijk van de hoeveelheid 
fietsers per etmaal, kan een 
alternatieve inrichting met 
suggestiestroken overwogen worden.  

Geen aanvullende actie. 

71 30km zone ,wordt zich nooit aangehouden Scharberg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Reconstructie heeft pas plaats gevonden. In overleg 
met bewoners is voor deze inrichting gekozen. 

72 De sinds enkele jaren hier geplaatste paaltjes 
zorgen voor 'n onveilige situatie Burg. Eussenstraat  Paaltjes zijn voor bewoners geplaatst om de 

veiligheid te verbeteren. 

73 Opstelling van de visboer op vrijdag zorgt voor 
onoverzichtelijke verkeerssituatie. Dorine Verschureplein 

De gemeente zal bij herziening 
vergunning aandacht besteden aan de 
locatie. 

 

79 

Tijdens de breng en haal momenten van school 
worden de auto's gewoon overal geparkeerd waar 
niet toegestaan is (o.a op stoepen, verkeerde weg 
kant en bochten). Met alle uit school komende 
kinderen en fietsers is dit erg onoverzichtelijk en 
onveilig, ook voor de aankomende auto's rond die 
tijdstippen. 

Burg De Witstraat Communicatietraject, in relatie tot 
halen en brengen van schoolkinderen. 

In loop van 2017 met school bespreken om te 
komen tot een verbetering. 

80 Verbreding van de weg bv. door verwijderen van 
de parkeerplaatsen  Dorine Verschureplein 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Weg voldoet aan de geldende  richtlijnen verbreding 
is niet noodzakelijk en geen maatregelen 
noodzakelijk.  

86 

Parkeervergunningen Dorpstraat en 
Raadhuisstraat vergunning voor 1 auto, rest 
parkeren bij voormalig Medammerweide ook 1 
richtingsstraat maken, er wordt ook veel te hard 
gereden, zeer gevaarlijk voor mensen op de fiets, 
vrachtwagens weren alleen bestemmingsverkeer 

Dorpstraat-Raadhuisstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Parkeervergunning is geen juiste oplossing voor 
parkeerproblematiek. Maatregelen zijn opgenomen 
in arrangement.  

87 

Er wordt te hard gereden, er mag 30 worden 
gereden, maar dat is eigenlijk al te hard, i.v.m. 
flauwe bocht en geparkeerde auto's, fietsers 
worden letterlijk de ''stoep'' op geduwd, 1 
richtingsstraat maken, parkeervergunningen 

Dorpstraat-Raadhuisstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Snelheid wordt in voorjaar 2017 gemeten.  

89  Maak parkeerplaats in Past. Biermansstraat Past Tissenstraat-Past 
Biermansstraat  

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook - 
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rapportage 

90 

Paaltjes plaatsen op het stuk Jurgensstraat Dorine 
Verschureplein tot aan de oprit van de bakker 
i.v.m. Verkeerd geparkeerde auto's op de stoep 
en voor de oprit van de bakker en mijn huis 

Dorine Verschureplein-
Jurgensstraat - 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 

91 
Maak parkeerplaats in Past.Biermansstraat ter 
ontlasting van Pat. Tussenstraat met 
parkeerproblemen 

Past. Biermansstraat-Pat. 
Tussenstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

93 Er wordt vaak veel te hard gereden Driekuilenstraat Snelheidsmeting is uitgevoerd ter 
beoordeling V85 

Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

94 

Door drukte bij de frituur en een druk kruispunt 
ontstaan onoverzichtelijke verkeerssituaties. 
Mensen parkeren letterlijk tot in de bochten van de 
weg. Een eenvoudige oplossing is om enkele 
parkeerplaatsen te maken in de groenstrook. Dan 
worden er tevens geen honden meer uitgelaten. 
Win Win.  

Kruispunt Heiveldstraat-Burg 
Maenenstraat-Burg 
Fredrixstraat 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 

95 

Paaltjes plaatsen op de stoep zodat voetgangers 
en mensen die slecht ter been zijn ook normaal 
over de stoep kunnen lopen! Auto's staan hier 
geregeld geparkeerd op de stoep en beschadigen 
mijn omheining en de stoep is hierdoor ook 
ingezakt. 

Dorine Verschureplein Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 

96 

Er gaan nog steeds brommers van Elslo door het 
veld naar Stein . gevaarlijk wij hebben een weiland 
daar .en mijn man rijd er met de auto .hij heeft een 
ontheffing daar voor . tot het een keer goed mis 
gaat . rijden er hard door heen  

Veldweg verbinding Elsloo-
Stein 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen illegaal gebruik van het 
desbetreffende pad. 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 

97 Hardrijders Kempken Snelheidsmeting uitvoeren gemeente 
Stein ter beoordeling V85 

Uit meting blijkt snelheid inderdaad te hoog. Met 
bewoners zal worden bekeken of maatregelen 
noodzakelijk/wenselijk zijn. 

98 Snelheidsremmende maatregelen toepassen, 
i.v.m. met hardrijders! Kempken Snelheidsmeting uitvoeren gemeente 

Stein ter beoordeling V85 

Uit meting blijkt snelheid inderdaad te hoog. Met 
bewoners zal worden bekeken of maatregelen 
noodzakelijk/wenselijk zijn. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

16-2-2017   T&PBE8910-100-100R003F0.3 47  

 

ID Mijn reactie is als volgt Locatie Reactie Verkeersarrangement Oplossing en termijn 

99 
Gele markeringspaal midden op het kruispunt 
wekt vaak verwarring en heeft m.i. geen 
toegevoegde waarde voor doorstroming verkeer. 

Kruispunt Driekuilenstraat-Sint 
Gilisstraat-Burg Maenenstraat 

Overwegen of markeringspaal 
verwijderd kan worden. Als alternatief 
kan een punaise worden toegepast. 

Op dit moment heeft de markeringspaal een 
snelheidsremmende functie. Bij herinrichting van de 
straat kan de markeringspaal vervangen worden 
door een alternatieve verkeersmaatregel.  

101 Enorm druk/hard rijden (meer als 30 km). Burg Eussenstraat -  Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

102 

Er zijn veel te weinig officiële parkeerplaatsen 
beschikbaar voor de bewoners van de Dorpstraat 
in Esloo, zeker nu er aan die straat twee 
eetgelegenheden zijn gevestigd en alle 
serviceverleners daar ook op parkeren. 

Dorpstraat  
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Enkele ‘’extra’’ vakken zullen worden ingericht. 

103 

Om de verkeersdrukte te verminderen kan van de 
Dorpstraat een één richting straat gemaakt 
worden als de Kanaalweg wordt doorgetrokken 
naar de verbindingsweg Meers-Elsloo. Bij 
wielerevenementen kan deze situatie tijdelijk 
ongedaan gemaakt worden. 

Dorpstraat - Eenrichtingsverkeer is niet mogelijk. 

104 Staat een afvalbak voor hondenpoep. Direct aan 
wegkant. Erg gevaarlijk! Burg Eussenstraat 

Beheer en onderhoud gemeente Stein 
laten beoordelen of maatregelen 
noodzakelijk zijn.  

Deze staat op dusdanige afstand van de weg dat dit 
niet tot gevaarlijke situaties leidt.  

105 
Echter de stoep in onze straat is gevaarlijk door 
de vele hobbels en verzakkingen na diverse 
werkzaamheden, zoals kabels leggen enz. 

Maarten Trompstraat 
Beheer en onderhoud gemeente Stein 
laten beoordelen of maatregelen 
noodzakelijk zijn.  

Eventuele noodzakelijke maatregelen worden in 
regulier onderhoud meegenomen. 

106 
Vanuit Elsloo (Dikke Stein)Geef duidelijk aan bij 
het begin van het fietspad dat de fietsers moeten 
oversteken. Velen fietsen  hier gewoon door 

Scharberg 

Attentie verhogende maatregel voor 
aanwezigheid fietspad. Bijvoorbeeld 
door kanalisatiestrepen op de rijbaan 
Scharberg aanbrengen.  

Het betreft geen verplicht fietspad, dus fietsers 
mogen gebruik maken van de rijbaan.  

107 Veel zwerfvuil/afval wordt naast de containers 
geplaatst. Dag en nacht! Dross de Sauvetstraat Voorstel om handhavend op te treden 

. Er wordt reeds gehandhaafd. 

108 
Onduidelijk welk snelheidsregime hier geldt en de 
markering op de weg is slecht.  Westelijke Kanaalweg 

Buiten invloedsgebied 
Verkeersarrangement. Sluitende 60km 
zone vanuit Scharberg. Door 
toepassing van zone borden hoeven 
minder verkeersborden geplaatst te 
worden. Markering is onderdeel 
beheersplannen gemeente Stein.  

Geen aanvullende actie.  
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109 Snelheid op Scharberg binnen bebouwde kom 
aanzienlijk hoger dan 30 km/h Scharberg 

Reconstructie heeft pas plaats 
gevonden. In overleg met bewoners is 
voor deze inrichting gekozen. 

 

110 Gevaarlijke splitsing Mergelakker/Catsopperhof kruispunt Mergelakker-
Catsopperhof -   Mergelakker wordt in 2017 heringericht. 

111 Camera's op container-plateau richten Dross de Sauvetstraat Locatie wordt als mogelijke plek voor 
camera doorgegeven. 

 

112 

Druk geworden, veel hardrijders en toeterende 
auto's (ook in nacht). In weekend laat veel lawaai 
van jongeren die terugkomen van stappen en 
schreeuwen 

Heiveldstraat  Snelheid wordt gemeten in 2017 

113 Vertragers, 30 km borden, handhaving, 
afvalbakken Heiveldstraat   Snelheid wordt gemeten in 2017 

116 Onoverzichtelijk als er een auto geparkeerd staat Aronskelk - Maatregelen om de situatie te verbeteren zijn reeds 
in 2016 uitgevoerd. 

117 

Wat is de functie van de straatjuwelen in de Burg. 
Eussenstraat/Dross. Sauvetstraat? Volgens mij 
dienen zij er voor om het snelverkeer af te 
remmen en het langzaam verkeer(lees fietsers) 
een ongehinderde doorgang te geven tussen die 
straatjuweel en het trottoir, toch? Nou, ik 
constateer dat de omwonende die juweeltjes 
vooral gebruiken om er hun auto pal voor of achter 
te parkeren zodat die fietsers geen doorgang 
meer hebben.    

Burg Eussenstraat-Dross de 
Sauvetstraat 

Straatjuweel moet een geparkeerde 
auto nabootsen om zo de snelheid te 
verlagen. Indien een auto erachter 
geparkeerd wordt is het effect 
identiek. 

- 

118 

Bij binnenkomst Aronskelk, verplichte rijrichting 
naar Rechts en dan alle straten eenrichtingsweg 
maken, zodat niet meer linksaf geslagen kan 
worden, maar dat er steeds rond gereden moet 
worden om de woning te bereiken. Jammer voor 
de bewoners, maar zo wordt voorkomen, dat 
sluikverkeer door de buurt zoals nu gebeurd, 
harder dan 30 km/u de kortste weg neemt. 

kruispunt Helmbloem-
Aronskelk  

Eenrichtingsverkeer is niet bespreekbaar. 
Maatregelen om de situatie te verbeteren zijn reeds 
in 2016 uitgevoerd. 

123 
Maak deze rotonde zo groot als mogelijk is om 
zodoende een betere doorstroming van het 
verkeer te krijgen! 

Rotonde Steinderweg-
Sanderboutlaan-Michiel de 
Ruyterstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

124 Straatjuwelen (paaltjes) remmen verkeerssnelheid 
wel maar onvoldoende + verkeersintensiteit is erg Burg Eussenstraat Snelheidsmeting is uitgevoerd ter 

beoordeling V85 
Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 
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hoog 

127 

Verplaatsen naar groter veldje, zodat er geen 
verkeershinder meer is tijden het lossen van deze 
bakken. Staan op gevaarlijk punt, doorgaande 
weg en zijstraat.  

Burg Eussenstraat - 
Locatie wijziging wordt overwogen op moment dat 
bakken moeten worden vervangen. 

128 

Verkeer uit Catsopperhof wordt , ondanks spiegel, 
niet gezien door verkeer uit Elsloo vanaf brug. 
vele malen bijna ongelukken door te hard rijdend 
verkeer uit Elsloo 

kruispunt Mergelakker-
Catsopperhof 

Maakt reeds onderdeel uit van een 
lopend project.  Wordt opgenomen in project Mergelakker. 

129 

Verkeer remmende maatregel. veel bijna 
ongelukken op deze splitsing. als je uit 
Catsopperhof komt krijg je zelden voorrang van 
verkeer van links 

Kruispunt Mergelakker-
Catsopperhof 

Maakt reeds onderdeel uit van een 
lopend project.  Wordt opgenomen in project Mergelakker. 

130 Vervelende t splitsing, ook voor fietsers uit 
Catsopperhof, al paar keer bijna aangereden 

Kruispunt Mergelakker-
Catsopperhof 

Maakt reeds onderdeel uit van een 
lopend project.  Wordt opgenomen in project Mergelakker. 

131 

Verkeer komt hard de brug af en geeft verkeer uit 
zijwegen zoals Catsopperhof zelden voorrang. 
laats auto gezien die uit Elsloo kwam en moest 
uitwijken omdat hij geen voorrang gaf en daardoor 
bijna botste op linker weghelft tegen 
tegemoetkomend verkeer, alles bij T-splitsing met 
Catsopperhof 

Kruispunt Mergelakker-
Catsopperhof 

Maakt reeds onderdeel uit van een 
lopend project.  Wordt opgenomen in project Mergelakker. 

132 
Parkeer plaats onrechtmatig geclaimd door maken 
van illegale uitrit en plaatsen bord verboden te 
parkeren 

Catsopperhof Afdeling beheer en onderhoud laten 
beoordelen of uitrit rechtsgeldig is. 

Bord en uitrit zijn niet rechtsgeldig. Voor uitrit mag 
geparkeerd worden. 

133 

Het aanbrengen van "30" op het wegdek en/ of het 
plaatsen van verkeersborden met "30"erop zal 
een groot gedeelte van de weggebruikers eraan 
herinneren dat er max. 30 km/uur gereden mag 
worden. 

Burg Eussenstraat - 

Wordt niet toegepast. De meerwaarde van deze 
markering is zeer beperkt en wordt vooral toegepast 
bij het binnenrijden van een 30km/h zone. 
Bovendien blijkt uit de snelheidsmetingen dat de 
snelheid binnen de normen is. 

134 

Verkeer vanuit de Vunderkestraat krijgt vrijwel 
nooit voorrang, met veel bijna-ongelukken tot 
gevolg. Het plaatsen van een bord gevaarlijke 
kruising" zal het verkeer in de Burg. Eussenstraat 
bewust maken van een straat van rechts." 

Kruispunt Burg Eussenstraat-
Vunderkestraat - Situatie is duidelijk en overzichtelijk.  
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135 

Verkeer vanuit de Eeckersteghe krijgt vrijwel nooit 
voorrang van het verkeer dat vanaf de Koolweg de 
Burg. Eussenstraat in rijdt. Het plaatsen van een 
bord "gevaarlijke kruising" zal het verkeer in de 
Burg. Eussenstraat erop attent maken dat de 
Eeckersteghe voorrang heeft 

Kruispunt Burg Eussenstraat-
Eeckersteghe  

Situatie is duidelijk en overzichtelijk. Binnen 30 km 
zone wordt de voorrang niet apart geregeld. 

136 Er wordt veel te hard gereden! Burg Eussenstraat - Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

138 Auto's die vaak te kort parkeren binnen de 9 meter 
van de bocht 

Kruispunt Monseigneur 
d'Arbergstraat-
Driekuilenstraat-Charles de 
Gavrestraat 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Het betreft geen 9 maar 5 meter dat niet binnen een 
bocht geparkeerd mag worden. Indien dit alsnog 
gebeurd BOA om handhaving vragen.  

139 

Er is getracht om op deze wetg de snelheid om 
laag te brengen voor de school die in deze straat 
ligt. Deze hindernis ligt te ver van de school. De 
moderne auto heeft na 10 meter alweer een hoge 
snelheid  

Burg Eussenstraat  Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

140 Auto's parkeren op de stoep en auto's zetten dat 
er dat er geen twee auto's op die plaats kunnen Jurgensstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 

141 Er wordt veel te hard gereden terwijl het 30 km is  Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Meting bevestigd dat er te hard gereden wordt. 

143 

De bak op een zeer ongelukkige plek gemaakt, wij 
kunnen onze voortuin niet gebruiken als oprit wat 
wel onze grote wens is. Er ontstaan regelmatig 
gevaarlijke situaties omdat de bak op een plek is 
gemaakt waar het verkeer omheen moet 
slalommen en de auto parkeerplekken zijn hier 
niet op afgestemd, fietsende en spelende kinderen 
ondervinden hier zeer vaak hinder van (gevaarlijke 
situaties) 

Vinkenhof 

Passende inrichting binnen een 
woonerf. De automobilist is hier te 
gast en dient zijn rijgedrag aan te 
passen aan het woonerf. De plaatsing 
van wegmeubilair en boomvakken 
dwingen het gewenste gedrag.  

- 

144 

Drempels in de gemeente zijn een grote 
kostenpost voor slijtage aan de auto, volgens mij 
kun je te hard rijdende motorvoertuigen beter op 
een andere manier aanpakken, wegversmallingen 
en te hard rijden bestraffen. 

Dross de Sauvetstraat Hartelijk voor uw suggestie.  De keuze voor een effectieve snelheidsremmer 
verschilt per situatie. 

145 Onoverzichtelijke kruising, met in het midden een Kruispunt Het Einde-Op de Wordt opgepakt in - 
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kapel. Veel geparkeerde voertuigen tot op het 
kruisingsvlak 

Dries-Daalstraat verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

146 
Trottoir op diverse plaatsen niet egaal / opstaande 
stoeptegels Schoolstraat 

Beheer en onderhoud gemeente Stein 
laten beoordelen of maatregelen 
noodzakelijk zijn.  

- 

147 De max. snelheid Koolweg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Snelheid wordt gemeten in maart 2017. 

148 Maximum snelheid 30 km/h !!!! Const Huygensstraat Snelheidsmeting uitvoeren gemeente 
Stein ter beoordeling V85 Snelheid wordt gemeten in maart 2017. 

149 Aansluiting Steinderweg op rotonde met betere 
fietspad-beveiliging 

Kruispunt Michiel de 
Ruyterstraat-Steinderweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

150 Paal MIDDEN op kruising werkt averechts Kruispunt Driekuilenstraat-Sint 
Gilisstraat-Burg Maenenstraat 

Overwegen of markeringspaal 
verwijderd kan worden. Als alternatief 
kan een punaise worden toegepast. 

Op dit moment heeft de markeringspaal een 
snelheidsremmende functie. Bij herinrichting van de 
straat kan de markeringspaal vervangen worden 
door een alternatieve verkeersmaatregel. 

151 Stoep bij bakkerij veelvuldig als parkeerplaats 
gebruikt. paaltjes of varkensruggen Dorine Verschureplein 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 

155 Fietspad / voetpad met geslotenverklaring wordt 
oneigenlijk gebruikt door bromfietsen Driekoulenweg 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen illegaal gebruik van het 
desbetreffende pad. 

Er wordt een nieuwe fietssluis geplaatst vervolgens 
aan BOA doorgegeven om te handhaven. 

156 
De bocht is te scherp, mensen rijden hier te hard 
waardoor het soms uit de lucht valt dat er een 
tegenligger aan komt! 

Kruispunt Julianastraat-
Scharberg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

158 
Op de scharberg wordt er veel en veel te hard 
gereden. Sommige verkeersdeelnemers rijden 
hier meer dan 80 km p/u.  

Scharberg 
Reconstructie heeft pas plaats 
gevonden. In overleg met bewoners is 
voor deze inrichting gekozen. 

 

159 
Rechts parkeerverbod invoeren behalve in de 
aangegeven vakken of plaatsen. Nu staan er vaak 
geparkeerde auto’s voor de straatjuwelen 

Dross de Sauvetstraat - Het parkeren van een voertuig direct achter of voor 
een straatjuweel is toegestaan.  

160 Slecht wegdek aan de rechterkant" in de bocht 
komende van Meers ri Elsloo voor fietsers Weg Elsloo naar Groot Meers 

Buiten invloedsgebied 
verkeersarrangement. Beheer en 
onderhoud gemeente Stein laten 
beoordelen of maatregelen 

Eventuele maatregelen worden meegenomen in 
regulier onderhoud. 
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noodzakelijk zijn.  

163 Parkeervakken maken Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

164 Geen auto's meer op de stoep Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

165 -  Stationsstraat (t.h.v. bakker, 
Kruidvat, fietsenwinkel, etc.) 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

166 Snelheid Het Einde 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Snelheid wordt gemeten in april 2017. 

167 

Koolweg, Michiel de Ruyterstraat.  Is dit een 
gelijkwaardige kruising? Vaak twijfel tussen 
verkeer komende van parkeerplaats Dorine 
Verschure voorrang heeft? Mogelijk dient dit 
duidelijker aangegeven te worden. 

Kruispunt Koolweg-Michiel de 
Ruyterstraat-Dorine 
Verschureplein 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

De kruising is een gelijkwaardige kruising.  

169 

Voor onze deur zijn straatjuweeltjes geplaatst. 
Ondanks dat wordt er tussendoor gescheurd. Het 
is een 30 km gebied...neem aan dat dit niet de 
bedoeling is van deze maatregelen. 

Koolweg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

173 

De parkeerhaven in de spoorstraat bij het Kruidvat 
verbreden/verdiepen, zodat de auto's schuin 
kunnen inparkeren en daardoor misschien wel 12 
auto's een parkeerplek kunnen vinden, nu staan 
er 4 auto's en de parkeerhaven is vol met gevolg 
dat, vooral bij slecht weer diverse automobilisten 
hun auto aan de overkant half op de stoep 
parkeren en andere weggebruikers waaronder 
Heythuizen met hun bussen er niet meer door 
kunnen.  

Spoorstraat (t.h.v. Kruidvat) 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

176 

Door te weinig parkeerplaatsen moeten 
buurtbewoners vaak kort op de bocht parkeren, de 
bocht nemen vanaf de Raadhuisstraat is vaak 
onmogelijk. Hulpdiensten kunnen hier ook niet 

Kruispunt Raadhuisstraat-
Kaakstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 
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doorrijden!!! 

177 Er wordt vooral 's morgensvroeg veel te hard 
gereden in de Kaakstraat  Kaakstraat  Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 

normen is. 

178 
Er wordt langs beide straatkanten geparkeerd in 
de onoverzichtelijke bocht, doorgang is erg lastig 
en evt. ambulances kunnen er zeker niet door  

Slakberg Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Situatie is doorgegeven aan BOA om handhavend 
op te treden. 

179 
Richt parkeervakken in aan een zijde van de 
straat of parkeervakken die om-en-om verspringen 
om doorgang te verzekeren  

Slakberg Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Situatie is doorgegeven aan BOA om handhavend 
op te treden. 

182 
Er wordt door bewoners vaak in de bocht 
geparkeerd door plaatsgebrek. doorgang vanuit 
de Raadhuisstraat wordt bijna onmogelijk 

Kruispunt Raadhuisstraat-
Kaakstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Situatie is doorgegeven aan BOA om handhavend 
op te treden. 

183 

Zeer gevaarlijke situatie voor met name fietsers. 
door het zigzaggen en de verkeersdrukte elke dag 
schade aan geparkeerde auto's. Als weggebruiker 
erg moeilijk om door heen te worstelen. Ook 
hebben de op deze manier aangelegde 
parkeervakken geen snelheid remmende werking: 
er wordt op moment dat het rustig is Echt 
belachelijk hard gereden hier!  

Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

184 
Graag aan één kant van de hele stationsstraat 
parkeerstrook inrichten, Daarbij meer 
verkeersdrempels etc.  

Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

185 

Er staan hier altijd auto's midden op de rijbaan. 
erg Link gezien er ook bussen en vrachtverkeer 
door moet. Bewoners hameren alleen maar op 
30km zone: PRIMA! maar zorg ook voor 
doorstroming! mi: parkeerverbod op de rijbaan of 
parkeerstrook aan een kant van de weg ? 

Michiel de Ruytersstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

186 
Richt parkeerstroken in voor auto's ze staan nu op 
de rijbaan: veroorzaakt veel oponthoud en 
gevaarlijke situaties 

Michiel de Ruytersstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

187 
Steinderweg kan het beste op de rotonde 
aangesloten worden & deze rotonde meteen grote 
maken, dit zoude verkeersdoorloop verbeteren.  

Kruispunt Michiel de 
Ruyterstraat-Steinderweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 
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188 

Iedere ochtend vrachtwagens die noodgedwongen 
in deze bocht laden/lossen:  je kunt de bocht niet 
overzien en haalt maar op goedgeluk de 
stilstaande vrachtauto in: Levensgevaarlijk 

Dorine Verschureplein 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

189 Oostelijke kanaalweg inrichten als fietsstraat = 
Auto's te gast  Oostelijke Kanaalweg 

een dergelijke aanpassing dient in 
overleg met de gemeente Meerssen 
en de omgeving plaats te vinden  

Opnemen in bestuurlijk overleg met gemeente 
Meerssen.  

190 

Vaak scooters/brommers in het bos aan het 
scheuren, ze kunnen gewoon via de poort 
slakbergerweg erin! beter afschermen zodat 
alleen voetgangers het bos in kunnen  

Kaakstraat (t.h.v. pad naar 
bos) 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen gebruik van het desbetreffende 
pad door brommers en scooters. 

Situatie is aan de BOA ter handhaving 
doorgegeven. 

191 

De Kaakstraat behoort tot het beschermd 
dorpsgezicht van Elsloo: zo ziet het niet uit: plaats 
ook hier de mooie klassieke lantaarnpalen en 
kinderkopjes op de weg  

Kaakstraat - 
Tijdens een reconstructie of herinrichting zou de 
materiaalkeuze heroverwogen kunnen worden.  

192 

 De Koolweg is een drukke straat en één van de 
hoofdwegen van Elsloo, waar men zich veelvoudig 
niet houdt aan de max. snelheid. Er zijn veel 
oplossingen om de snelheid van voertuigen te 
reduceren.  

Koolweg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Snelheid wordt uitgevoerd in 2017.  

193 
Controleren op het parkeren. Parkeren alleen in 
de aangegeven parkeervakken. Bij overtreding 
boetes uitdelen.  

Dorpstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

194 
Eenrichtingsverkeer voor Motorvoertuigen niet 
goed zichtbaar en in de avond en nacht wordt 
BEWUST genegeerd. Zeer gevaarlijke situatie  

Op de Berg - Situatie is aan de BOA ter handhaving doorgegeven 

195 

Onvoldoende gelegenheid om in te voegen door 
geparkeerde auto's. Oplossing , tussen de bomen 
P plekken maken en tussen ruimtes voor invoegen 
. Vooral in onderste stuk wek bij bakker 

Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

196 
 fietsers komen plotseling op openbare weg. 
Geleidelijk laten invoegen op de Scharbergweg  is 
oplossing  

Scharberg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

- 

197 

 Teveel auto en motor verkeer wat daar niets te 
zoeken heeft. Alleen bestemmingsverkeer toe 
laten, zodat je er rustig kunt fietsen en wandelen 
in de zomer zelfs rally's en motor tochten welke 
hierdoor worden geleid. 

Armsterweg 
Bestemmingsverkeer is zeer lastig te 
handhaven. - 
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198 Trek het voetpad vanaf de Scharberg door tot aan 
ingang Kerkepad Scharberg 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen. Momenteel is hier geen 
budget voor. 

- 

199 Voetpad vanaf scharberg doortrekken naar 
Kerkpad 

Scharberg 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen. Momenteel is hier geen 
budget voor. 

- 

200 

Drempel is overbodig, want hoe harder de 
snelheid, hoe minder last je hebt. Bovendien 
onbekende bestuurders gaan op de rem staan om 
de drempel over te rijden. Zeer gevaarlijke 
situaties  

Scharberg 
Het weghalen van bestaande 
maatregelen op Scharberg is gezien 
de hogere snelheden niet wenselijk.  

De keuze voor een effectieve snelheidsremmer 
verschilt per situatie.  

201 

Fietsers komen met rotgang van bergje af fietsen 
en moeten dan haaks om de bocht. Vooral 
trimmers zijn hier gevaar t.o.v. autoverkeer welk 
vanaf brug komt en deze niet kan zien  

Scharberg (t.h.v. brug) Wordt opgepakt, waarbij maatregel op 
dit moment nog niet bekend is.    

202 
Verkeer komt door binnenbocht. Oplossing : 
druppel in midden van de weg . zodat je 
gedwongen wordt de buitenbocht te nemen 

Business Park Stein (t.h.v. 
nummer 118) 

Buiten invloedsgebied 
verkeersarrangement. Door ruime 
opzet bedrijventerrein kan dit 
inderdaad gebeuren.  

Toepassing van een druppel of andere maatregelen 
is voor het vrachtverkeer niet wenselijk.  

203 

Zeer onoverzichtelijk bocht waarin telkens of 
vrachtwagens staan of door de week auto's van 
Stork. Oplossing is Parkeerverbod in deze bocht 
aan beide kanten van de weg. 

Business Park Stein (t.h.v. 
nummer 318) 

Buiten invloedsgebied 
verkeersarrangement.  

Problematiek op Business Park wordt in 
parkmanagement opgepakt. 

204 

Fietspad heeft voorrang op een plek waar per dag 
meer dan 300 vrachtwagens de bocht om moeten. 
Verleggen van fietspad of fietsers geen voorrang 
geven  

Business Park Stein (t.h.v. 
nummer 318) 

Buiten invloedsgebied 
verkeersarrangement.  

Problematiek op Business Park wordt in 
parkmanagement opgepakt. 

205 
Hier wordt door werkverkeer zeer hard gereden, 
terwijl er overal in-uitritten van bedrijven zijn. 
Handhave  

Business Park Stein Buiten invloedsgebied 
verkeersarrangement.  

Problematiek op Business Park wordt in 
parkmanagement opgepakt. 

206 

Voetpad maken (markering) op doorgaande 
rijweg. Veel personeel loopt naar werk en tussen 
de middag wandelen veel medewerkers op weg 
waar zeer hard wordt gereden  

Business Park Stein Buiten invloedsgebied 
verkeersarrangement.  

Problematiek op Business Park wordt in 
parkmanagement opgepakt. 
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208 

1. Tegenliggers dwingen andere automobilisten 
om het fietspad op te gaan. Anders knalt het. 2.Als 
fietser mijd ik dit fietspad, omdat er doornstruiken 
naast staan. Ik wil geen lekke band. 3.Het is een 
50km weg. Doordat auto’s een stuk van de 
stoeprand geparkeerd staan is de weg smaller. 
Mensen die rechts uitstappen vergeten dat er een 
fietspad is waar nog een fietser langs kan komen. 

Michiel de Ruytersstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

209 Niemand snapt dat dit een stuk weg is. Dorine Verschureplein 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

210 Totaal onoverzichtelijke bocht Dorine Verschureplein 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

211 Totaal onoverzichtelijke bocht waar bepaalde 
idioten toch als een gek doorheen razen. 

Dorine Verschureplein 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

212 

Het vrachtvervoer voer de supermarkt ramt 
herhaaldelijk iets. Als er een vrachtauto komt, 
staat alles rondom dit punt 10 min. muurvast. De 
bewoners rondom worden knettergek van steeds 
weer 10 min. piep piep piep. 

Schuttersdreef 
Er zijn reeds beschermende 
maatregelen geplaatst.  

213 
Vrachtauto’s horen niet op een landweggetje. Ook 
niet om paarden te laden. Paarden kunnen lopen. 
Dit vrachtvervoer rijdt alles kapot. 

Schutterskampweg 
De aanwezige bedrijven dienen 
bereikbaar te zijn, ook voor 
vrachtverkeer. 

 

214 

In dit stuk Stationsstraat wordt veel op de stoep 
geparkeerd. Waarom? Auto's staan  nu in 
woonkamers en rollators, rolstoelen en 
kinderwagens mogen in het midden van de straat 
gaan lopen om langs een auto te kunnen.   

Stationsstraat Er is doorgegeven aan de BOA om 
handhavend op te treden. 

Er is doorgegeven aan de BOA om handhavend op 
te treden. 

215 

Laat auto's parkeren daar waar voortuinen zijn. 
Handhaaf bij het op stoep parkeren. Deel eens 
wat boetes uit. Maar geen witte lijnen die 
parkeervakken aangeven. Dit werkt toch niet. 

Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

216 
Maak parkeermogelijkheid bij de afhaalchinees. 2 
of 3 vakken, max. 30 min. Koolweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 
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217 

Als je van de rotonde af komt en je gaat richting 
Elsloo, geef je richting aan naar rechts. Helaas, er 
is direct een zijstraat waar je NIET in wil. Maar wie 
uit die straat komt (vanaf Stein) snapt dat niet. 
Wanneer knalt het echt? 

Kruispunt Michiel de 
Ruyterstraat-Steinderweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

218 
Als er een trein komt, staat deze hele rotonde 
muurvast. Ook als je niet over het spoor hoeft, je 
kan nergens heen, alleen wachten. 

Rotonde Steinderweg-
Sanderboutlaan-Michiel de 
Ruyterstraat 

De spoorwegovergang is helaas niet 
aan te passen.  

219 
Voorrangssituatie opheffen en gewoon verkeer 
van rechts voorrang geven. 

Kruispunt Michiel de 
Ruyterstraat-Steinderweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

220 

Is het industrieterrein al een 30 km zone? Graag, 
want alle zakenverkeer rijdt er als idioten. Daar 
moet je dan als fietser of voetganger maar 
tussendoor laveren. Er is ook geen stoep. Erg 
onveilig. Maak op het hele industrieterrein een 
fietspad, goed voor fietsers en voetgangers. 

Business Park Stein Buiten invloedsgebied 
verkeersarrangement. 

Problematiek op Business Park wordt in 
parkmanagement opgepakt. 

221 Alle verkeer raast hier door elkaar. Fietsers en 
voetgangers zijn de dupe. Business Park Stein Buiten invloedsgebied 

verkeersarrangement. 
Problematiek op Business Park wordt in 
parkmanagement opgepakt. 

222 Zet hier en 50 mtr verder verlichting. Dit is erg 
donker als je onder het verlichte viaduct uit komt. Napoleonsbaan (t.h.v. viaduct) Buiten invloedsgebied 

verkeersarrangement. 

Betreft weg binnen bebouwde kom conform beleid 
openbare verlichting. Daarom zijn hier geen 
lichtmasten nodig. 

223 

Veeg alle vieze witte parkeervakken uit en zet 
borden voor afwisselend links en rechts van de 
straat te parkeren. Dit scheelt veel gezigzag over 
de weg en onoverzichtelijke situaties zijn dan een 
stuk minder. 

Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

224 Te weinig parkeerruimte Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

225 

Eigenlijk alles. Te veel parkeerders, te weinig plek, 
fietsers krijgen zwevende nieren, te veel herrie 
door de sierbestrating, te smalle weg. Mooi, maar 
wel een probleem. 

Dorpstraat De charme van een historische 
inrichting heeft ook nadelen. 

 

226 Bord Doodlopende weg. Bord Verboden voor 
vrachtvervoer. 

Schuttersdreef Maakt reeds onderdeel uit van een 
lopend project. 
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227 

Goed idee om door te steken naar de spoorstraat. 
Maak er een fietspad van, dan blijven fietsers ook 
weg van het kerkhof, waar je als voetganger er 
vaak voor opzij moet springen. 

Past Biermansstraat  

Gezien de ligging ten opzichte van de 
Stationsstraat is het niet aannemelijk 
dat deze verbinding een alternatief 
vormt. Daarnaast is het beter om 
handhavend op te treden tegen 
eventuele fietsers die illegaal gebruik 
maken van het kerkhof.  

Aan BOA is doorgegeven om hier handhavend op 
te treden. 

228 

Maak hier een paadje naar scouting. Voor 
voetgangers. Met hek in beheer van scouting. Dan 
hoeven de kinderen niet over de parkeerplaats, 
als ze van deze kant komen, zoals de Knup. 

Veestraat 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen. Momenteel is hiervoor 
geen budget aanwezig. 

 

229 

Haal dat rampzalige felle flitsende storende 
reclamebord direct weg! Het leidt af en als het 
donker wordt verblindt het je ook nog. Fietsers, die 
ook nog eens van beide! kanten komen, en 
voetgangers, worden over het hoofd gezien. 

Kruispunt Sanderboutlaan-afrit 
en oprit A2 

Reeds onderzocht door gemeente 
Stein. Geen maatregelen mogelijk.   

230 

Fietsers die naar Beek afslaan vanuit de 
Sationsstraat moeten een vrijwel haakse bocht 
maken. Dit bijna stilstaand, omdat er geen zicht is 
op het fietspad waar ze op moeten. 

Kruispunt Stationsstraat-
Steinderweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

231 

Er wordt veel te hard gereden. bovendien staat de 
hele straat vol geparkeerd en kun je daar niet 
langs. eenrichtingsstraat met drempels is veel 
veiliger. 

Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

232 

Parkeren is een groot probleem, er zijn gezinnen 
met 4 auto's die allemaal op straat staan. Maak 
een eenrichtingsstraat en het is veel veiliger. 
Parkeren op de stoep of tussen de bomen zoals 
voorgesteld is een slecht idee. Zo creëer je net 
zo'n idiote situatie als bovenaan in de 
Jurgensstraat. Het ziet uit als een achterbuurt, dat 
ziet toch niet uit! Er wordt dan ook nog steeds te 
hard gereden en waar niemand het geduld heeft 
om voorrang te verlenen. 

Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

233 
Zet een bord neer dat aangeeft dat er fietsers van 
rechts, de spoorwegovergang, komen. Deze 
hebben geen zicht op van Beek (=links) komend 

Kruispunt Schuttersstraat-
Spoorstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 
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verkeer. In ieder geval de overgang in stand 
houden. 

234 

Bijna dagelijks moet ik de hindernis-toch maken 
door de Stationsstraat, met vooral, vanaf 
Vloedsgraaf t/m Mgr. Kerkhofsstraat. Kan op dit 
stuk niet beter totaal parkeerverbod? Ook voor 
fietsers is dit stuk van de Stationsstraat 
levensgevaarlijk. Veel en veel te smal! Snap dat 
niet de hele Stationsstraat aan parkeren 
onttrokken kan worden, maar het smalste stuk 
moet toch echt kunnen. 

Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

235 

Op de hoek bij van de Wijngaardstraat bij de 
Scharberstraat staat elke week een Duitse 
Camper geparkeerd. Door die Camper is daar 
geen uitzicht als je uit de Wijngaardstraat komt. 
Levensgevaarlijk noem ik dat. 

Kruispunt Wijngaardstraat-
Scharberg 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Doorgegeven aan BOA om ter plekke handhavend 
op te treden. 

236 De haag is zover over het trottoir gegroeid dat de 
trottoirband niet meer zichtbaar is. Vloedsgraaf 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Wordt meegenomen in regulier onderhoud. 

237 Struiken en planten groeien over het trottoir Burg de Witstraat 
Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Wordt meegenomen in regulier onderhoud. 

238 

De weg in de van Mulkenstraat is slecht. Er zijn 
veel kuilen en in onze straat wordt veel te hard 
gereden. De kruising is net helemaal opgeknapt. 
Heel mooi maar ook heel gevaarlijk bij die school. 
Ik zie vaak auto’s in volle vaart van uit de 
Bandkeramiekstraat over die kruising rijden naar 
de Heiveldstraat en omgekeerd. Stopborden 
zouden daar beslist op zijn plaats zijn. Zeker met 
die drukte als die vele moeders met hun auto de 
kinderen naar de school brengen.  

Burg van Mulkenstraat Communicatietraject, in relatie tot 
halen en brengen van schoolkinderen. 

Onderhoud van de weg wordt beoordeeld en 
meegenomen in het regulier onderhoud. 

239 

Als ik met mijnauto door de Wijngaardstraat rij, 
dan kun je maar een ding doen en dat is zigzag 
tussen de auto’s door rijden. Een parkeer verbod 
aan een kant van de weg zou daar zeker op zijn 
plaats zijn. 

Wijngaardstraat  Wisselend parkeren zorgt ervoor dat niet hard wordt 
gereden. 
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240 Te hard rijden Scharberg 
Reconstructie heeft pas plaats 
gevonden. In overleg met bewoners is 
voor deze inrichting gekozen. 

 

245 Te uitgebreide 30 km zone Dorine Verschureplein 

Hartelijk voor uw suggestie. 
Verkeerskundig is de omvang van het 
30km gebied niet te groot. Dit draagt 
bij aan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid en het reistijdverlies 
binnen een dergelijke zone is beperkt. 

 

246 Oversteek onoverzichtelijk en parkeerproblemen Stationsstraat (t.h.v. bakker, 
Kruidvat, fietsenwinkel, etc.) 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

247 Parkeerproblemen tijdens evenementen op het 
plein Dorine Verschureplein  

Parkeerproblemen tijdens evenementen zijn 
onoverkomelijk. We proberen dit echter tot een 
minimum te beperken. 

248 
Bocht vanaf het plein erg onoverzichtelijk en er 
wordt vaak te hard gereden voor de situatie Dorine Verschureplein 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage  

 

249 
Op de Stationsstraat noord staan elke dag als ik 
ga wandelen auto’s half op het trottoir.  Stationsstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Er zal handhavend opgetreden worden door BOA. 

251 Er wordt veel te hard gereden, nota bene bij een 
speeltuintje Driekuilenstraat Snelheidsmeting uitvoeren gemeente 

Stein ter beoordeling V85 
Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

252 De rijsnelheid op de Burgemeester van 
Mulkenstraat is te hoog. Veel te hoge snelheid.  Burg van Mulkenstraat 

Op basis van snelheidsmeting wordt 
opmerking niet herkend. (V85 = 31 
km/u) 

Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

253 Trottoir te smal Charles de Geloesstraat  Probleem is aangepakt en opgelost. 

254 Lantaarnpaal staat in de weg, trottoir veel te smal Aelserhof 
Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Indien mogelijk (i.v.m. kabels en leidingen) wordt 
paal verplaatst. 

256 Zebrapad verplaatsen van apotheek naar Michiel 
de Ruyterstraat 

Michiel de Ruytersstraat 

Binnen een 30 km-zone worden zo 
weinig mogelijk zebrapaden 
aangelegd. Enkel op drukke locaties 
worden zebrapaden aangelegd. 

 

257 30 km bord stat in zicht van bestuurders. Svp Michiel de Ruytersstraat Wordt opgepakt in  
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verplaatsen verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

258 Parkeeroverlast in Vunderkestraat, te weinig 
parkeerplaatsen in de straat 

Vunderkestraat Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

259 groenstrook verwijderen, parkeerplaatsen maken Michiel de Ruytersstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

260 Er wordt te hard gereden. Permanente 
snelheidscontrole gewenst Michiel de Ruytersstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Uit meting blijkt dat de snelheid binnen de normen 
is. 

261 

Parkeerverbod -gele streep- wordt structureel 
genegeerd door bezoekers bakkerswinkel. 
Handhavend optreden en verbaliseren want op 
plein is parkeerplaats genoeg; maar ja... dat is 25 
meter lopen! 

Dorine Verschureplein (richting 
Jurgensstraat-
Bandkeramiekstraat) 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

262 

Zeer slecht zicht op van rechts komend verkeer bij 
uitrijden Burg Eussenstraat naar Koolweg, 
Steinderweg etc. Er staan steeds auto's 
geparkeerd die zicht op van rechts komend 
verkeer ontnemen. Spiegel? 

Kruispunt Koolweg-Burg 
Eussenstraat 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Spiegels worden niet meer toegepast. Aan BOA is 
doorgegeven handhavend op te treden. 

263 Sluipverkeer als gevolg van de Steinderweg / 
rotonde. Mogelijk drempel als oplossing 

Van Oldenbarneveldstraat Uit meting is gebleken dat er geen 
sprake is van sluipverkeer.  

 

264 Insteken van vrachtwagens is gevaarlijk. 
Doorstroming komt in geding  

Kruispunt Stationsstraat-
Spoorstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

265 

Post.nl brievenbus staat hier op een gevaarlijke 
plek, te kort op bocht en zeer drukke straat. 
Waarom niet bij Maaslandcentrum? Of Medisch 
Centrum? 

Heiveldstraat Hartelijk voor uw suggestie. De opmerking wordt beoordeeld en eventueel aan 
PostNL doorgegeven. 

266 Parkeren op straat is geen zicht. Parkeervakken 
maken  Jurgensstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

267 Vrachtauto’s gebruiken strook niet en lossen op 
straat Charles de Geloesstraat Voorstel om handhavend op te treden 

tegen foutief parkeren. 
Aan BOA doorgegeven om handhavend op te 
treden. 
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268 De snelheid van het verkeer op de Veestraat is 
erg hoog.  Veestraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Snelheid wordt uitgevoerd in 2017. 

269 Oversteektijd in relatie tot overweg Kruispunt Schuttersstraat-
Spoorstraat 

Hartelijk voor uw suggestie. 
Gemeente Stein zal dit bij Prorail 
moeten toetsen.  

 

270 De hoge snelheid in relatie de gelijkwaardige 
kruising is gevaarlijk 

Kruispunt Koolweg-
Rembrandtstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

271 Wens om een parkeerstrook te realiseren.  
Schuttersstraat (t.h.v. 
autoservice Beek) 

Parkeerstrook wordt gerealiseerd in 
2017.  

272 Verplaatsen verkeerslicht op Stationsstraat  Stationsstraat 

Gemeente Beek is bezig met 
Stationsomgeving. Eventuele 
verplaatsing zal hierin meegenomen 
kunnen worden.  

 

273 Parkeervakken te smal waardoor auto’s op het 
trottoir parkeren  

Aronskelk  Parkeerplaatsen voldoen aan de minimale eisen.  

274  - Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

275 In de gehele Jurgensstraat te veel geparkeerde 
auto, leidt tot agressie Jurgensstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

276 
Mogelijk kan eenrichtingsverkeer van de 
Jurgensstraat gemaakt worden. Vanuit Meers 
richting Elsloo 

Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

277 Wens om de wegversmalling op de Stationsstraat 
ten behoeve van de Jurgenstraat Stationsstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

278 

Parkeren tussen de Koolweg en de versmalde 
verkeersdrempel zorgt voor een onveilige situatie. 
Dit kan worden opgelost door het parkeerverbod 
tussen de drempel en de Koolweg aan beide 
kanten van de weg te laten gelden i.p.v. 1 kant 
zoals nu. 

Koolweg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 
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279 

Weg is te smal voor 2 richtingen verkeer. Weg 
breder maken ook i.v.m. Parkeervakken bij kerk 
liggen in struikgewas waardoor voertuigen op weg 
staan.  

Dorine Verschureplein (richting 
Jurgensstraat-
Bandkeramiekstraat) 

 Onjuist geparkeerd leidt tot ‘’smalle’’ weg. Aan BOA 
is doorgegeven om handhavend op te treden. 

280 Waar blijft de belijning? Dorine Verschureplein 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

281 Kan er een bloembak gezet worden? 
Dorine Verschureplein (richting 
Jurgensstraat-
Bandkeramiekstraat) 

Nee, doorgang dient noodzakelijk te 
blijven.  

282 Steinderweg apart aansluiten op rotonde Kruispunt Michiel de 
Ruyterstraat-Steinderweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

283 Gevaarlijke situatie, door achteruit rijdende 
vrachtwagen AH. Voorrangsituatie parkeerplaats  Schuttersdreef 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage  

Situatie is en blijft lastig, te weinig ruimte voor 
goede oplossing. 

284 Betere verlichting. Plek is erg donker. Dorine Verschureplein 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage  

Verlichting is conform de landelijke en Europees 
geldende normen voor lichtniveau en kwaliteit. 

285 Parkeren Stationsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

286 Oprit wordt geblokkeerd door geparkeerde 
voertuigen i.r.t. smalle weg. Past Tissenstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

287 
Druk verkeer als gevolg van vermijden 
stationsstraat Past Tissenstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

288 Onderhoud trottoir verrichten Past Tissenstraat 
Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Trottoir wordt beoordeeld en indien nodig 
meegenomen in regulier onderhoud. 

289 Pand slopen en parkeergelegenheid maken.  Raadhuisstraat 

Suggestie is goed, echter gemeente 
heeft geen budget en beleid voor 
opkopen panden ten behoeve van 
parkeerplaatsen. 
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290 Geparkeerde voertuigen blokkeren de doorgang. 
Zeker gelet op lbv Daalstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

291 Verdwijnen voormalige Rabobank gaat leiden tot 
meer parkeerdruk. Stationsstraat 

Hartelijk voor uw suggestie. 
Gemeente zal bij nieuwe functie dit 
afzonderlijk moeten beoordelen en 
parkeren nader bekijken.  

 

293 Kolken reinigen en rubbertegels invalide zijn 
allemaal stuk Stationsstraat 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk 
beoordelen.  

Indien noodzakelijk wordt dit in regulier onderhoud 
meegenomen. 

294 

Hier staan steeds auto s geparkeerd als bezoek 
bij de frituur zodat je als fietser uitkomend van 
Vloedsgraaf naar de Stationsstraat helemaal geen 
verkeer ziet aankomen, en ondanks dat je 
voorrang hebt deze niet krijgt omdat het verkeer 
jou ook niet kan zien. 

Kruispunt Stationsstraat-
Vloedsgraaf 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

295 

Hier steeds weer auto s parkeren en 2 
parkeerplaatsen in beslag nemen, zien niet waar 
de afgebakende plaatsen staan, en denken als ik 
hem maar kwijt ben 

Aelserhof Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

296 Parkeren voor de uitrit van huisnummer 54 Raadhuisstraat Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

297 Weg is niet vlak, overlast door harde klappen Raadhuisstraat  
De charme van een historische inrichting heeft ook 
nadelen. 

298 

Ik zou graag zien dat de snelheid wordt 
geminderd! De auto’s vliegen hier door de straat. 
Graag het parkeer probleem verbeteren! 
Parkeervakken maken en markeren waar NIET 
geparkeerd kan en mag worden!  

Jurgensstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

299 Geen parkeervakken aangegeven, wens om 
parkeervakken aan te geven Koolweg 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

300 
Trottoir, bij Cocon staat vol met meubilair zelfs de 
fietsenrek staat een stuk op straat, je kunt er niet 
door met rollator of kinderwagen 

Kruispunt Heirstraat-
Stationsstraat-Schoolstraat 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen ongewenste objecten op het 
trottoir.  

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

16-2-2017   T&PBE8910-100-100R003F0.3 65  

 

ID Mijn reactie is als volgt Locatie Reactie Verkeersarrangement Oplossing en termijn 

301 

Hier  staat het trottoir steeds vol met meubilair en 
de fietsenrek staat zelfs een gedeelte op straat, je 
kunt hier niet lopen met een rollator of 
kinderwagen. 

Kruispunt Heirstraat-
Stationsstraat-Schoolstraat 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen ongewenste objecten op het 
trottoir. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

303 plaatsen van een straatlantaarn Kempken  Locatie is geen eigendom van gemeente. 

304 Pad te smal voor toegestane modaliteiten Pad langs Julianakanaal Hartelijk voor uw suggestie. 
Paden langs kanaal zijn eigendom van 
Rijkswaterstaat. 

306 Parkeerproblemen hoek Julianastraat Kruispunt Julianastraat-
Scharberg  Parkeren op kruisingsvlak is niet toegestaan. Aan 

BOA is doorgegeven om handhavend op te treden. 

309 

Door ontbreken van trottoir moeten bezoekers 
Medisch Centrum en schooljeugd over de rijbaan 
lopen (vanaf Dr Poelsstraat via Aelserhof naar 
Medisch Centrum en school) 

Doctor Poelsstraat-Aelserhof 

Het betreft een woonerf, waarin 
voetgangers overal mogen wandelen. 
Realisatie van een trottoir is niet 
gewenst.  

 

311 

Maak ter hoogte van het tankstation een barrière 
op de dubbel doorgetrokken streep bijvoorbeeld 
drempel of paaltjes. 

Sanderboutlaan 
Ter plekke zijn 2 inritten en vanwege 
deze inritten zijn geen obstakels 
mogelijk. 

Aan BOA is doorgegeven om te handhaven. 

312 

Auto's parkeren langs een getrokken streep 
waardoor passanten deze streep voor een 
onoverzichtelijke bocht moeten overschrijden met 
gevaarlijke situaties als gevolg. Svp handhaven 

Julianaweg (in bocht langs 
A76)  Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 

treden. 

313 

Bank staat voor vracht en landbouw verkeer in de 
weg<div><br /></div> Hokkelderweg 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Situatie is beoordeeld. Bank staat niet in de weg. 

315 

Struiken groeien te breed, De weg verplaatst zich 
na de talud aan de andere kant. Hokkelderweg 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Wordt meegenomen in regulier onderhoud. 

317 

Geparkeerde auto's op het kruispunt. daardoor 
krijg je zeer slecht overzicht. Kruispunt Kempken-Daalstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

318 

Als je vanuit Schuthagerweg op komt kun je niet 
zien wat van rechts kom door de struiken. 

Kruispunt Schuthagerweg-
Lindenbergstraat 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Wordt meegenomen in regulier onderhoud. 

319 Door geparkeerde auto's slechte doorstroming Aan de Gellik  Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 
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320 

Niet door te komen voor vracht en 
landbouwverkeer. Door geparkeerde auto's (na 
16.30) 

Daalstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

321 
Er wordt nog regelmatig hard gereden door de 
Heirstraat. Heirstraat  Wordt gemeten in februari 2017. 

322 

Duidelijke markering voor parkeerplaatsen zodat 
er meerdere auto's kunnen parkeren.(te ruim 
geparkeerd). En voor voetgangers is er soms 
geen ruimte, te ver naar rechts geparkeerd. 

Heirstraat 

Er is aan weerszijden voorzien in een 
trottoir. Door middel van andere 
kleuren bestrating zijn de 
parkeervakken aangegeven. Op dit 
moment geen noodzaak om situatie 
nader te beoordelen. Voorstel om 
handhavend op te treden tegen foutief 
parkeren 

Aan BOA is doorgegeven om hier handhavend op 
te treden. 

323 

Beter toezicht op parkeerstrook. Regelmatig is er 
veel zwerf afval te vinden na het aangenaam 
verpozen. Lege verpakkingen van allerlei aard. 
(pizza dozen, lege flessen enz,). 

Terhagen (langs spoor) Voorstel om handhavend op te treden 
tegen ongewenst gedrag.  

Aan BOA is doorgegeven om hier handhavend op 
te treden. 

324 

Te veel auto’s aan beide kanten 
geparkeerd<div>voor vracht en landbouw verkeer. Daalstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

325 
te veel auto’s langs de weg geparkeerd van bedrijf 
voor auto en vrachtverkeer. Schuttersstraat Voorstel om handhavend op te treden 

tegen foutief parkeren. Uitvoering parkeerstrook in 2017. 

328 
Parkeren aan beide zijden en dicht op de bocht 
parkeren. Kempken  Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 

treden. 

329 

Overhangende struiken belemmeren het zicht 
vanuit daalstraat fietsers en auto’s. 

Kruispunt Daalstraat-Het 
Einde-Op de Dries 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Wordt meegenomen in regulier onderhoud. 

330 

Parkeerproblematiek en druk doorgaand verkeer 
(sluiproute naar Geulle) 

Het Einde 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

331 
Druk verkeer, hard rijden en bomen die trottoirs 
omhoog duwen. Overlast van bomen. Mergelakker  Herinrichting Mergelakker 2017. 

332 

Parkeervakken op Koolweg opdelen in kleinere 
vakken, is nu een groot vak dat asociaal uitlokt. 
Parkeerproblematiek ter hoogte van Chinees 
afhaalrestaurant aanpakken. 

Koolweg 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 
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333 

Groenvoorziening bij speeltuintje laag snoeien om 
sociale controle op speeltuintje mogelijk te maken. 

Elserveldstraat (t.h.v. 
speeltuin) 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Wordt meegenomen in regulier onderhoud. 

338 
Westzijde maaien; gevaarlijk, onvoldoende uitzicht Driekoulenweg 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Wordt meegenomen in regulier onderhoud. 

339 

Wegdek in slechte staat, veel onkruid rond 
plantsoen, deel opritten vernieuwd, waarom niet 
allemaal? 

Dross de Limpensstraat 
Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Geen maatregel noodzakelijk. 

341 

Hoge parkeerdruk, doorgaand verkeer bijna niet 
mogelijk. Verlaagde trottoirs aanleggen om 
stoepparkeren mogelijk te maken. 

Dross van Zuenestraat Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

342 

Ruimte voor uitbreiding parkeervakken bij 
Maaslandcentrum (breed plantsoen en tegenover 
frituur). Hiermee wordt doorgaand verkeer ruimte 
gegeven. Trottoir verleggen aansluiting op rest 
trottoir. 

Burg Maenenstraat Hartelijk voor uw suggestie.  
In directe omgeving voldoende parkeerplaatsen. 
Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

344 

Verlaagde parkeertrottoirs aanleggen. Grote 
parkeervakken opdelen in kleinere. Burg Mobersstraat Hartelijk voor uw suggestie.  

Bij renovatie van het trottoir worden banden 
verlaagd. Dit is de komende 4 jaar niet voorzien. 
Opdelen in kleinere vakken verkleint het aantal 
potentiële parkeerplaatsen. Daarom wordt dit niet 
uitgevoerd. 

345 
Rolstoel-oprit bij seniorenwoningen zijn veel te 
smal 

Burg Jasparstraat (t.h.v. 
seniorenwoningen) 

Oprit is 1,0 meter breed. Dit is voor 
rolstoel voldoende.  

347 

Op hoek Jurgensstraat en Dor Verschureplein 
staan altijd auto's geparkeerd, vaak tot in de 
bocht. Ter hoogte van Bakker Janssen zijn over 
tientallen meters gele strepen, slecht zichtbaar en 
worden op zaterdag ook massaal genegeerd. 

Dorine Verschureplein (richting 
Jurgensstraat-
Bandkeramiekstraat) 

Aan BOA is doorgegeven om 
handhavend op te treden.  

348 
Verlaagde trottoirs aanleggen, parkeervakken. Jurgen 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

349 

Asfalt verkeert in erbarmelijke staat bij café 't 
Trefpunt. Komt het zebrapad op het plein terug? 
Zo ja, dan graag dichter bij afslag naar 
Jurgensstraat of tegenover ingang kerk. Bocht 
nabij Trefpunt kan breder gemaakt worden. 

Dorine Verschureplein Asfalt en zebra zijn aangepakt.  
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350 

Laden en lossen bij Dukers en Kruidvat is een 
vreselijke bottleneck. Parkeervakken mogelijk 
doortrekken tot in bocht? Diverse parkeervakken 
kunnen langer gemaakt worden. 

Stationsstraat (t.h.v. bakker, 
Kruidvat, fietsenwinkel, etc.) 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

351 

Boomwortels drukken trottoirs omhoog. Bus route 
is vervallen in deze straat daarom kan daarvoor 
plaatselijk ingesteld parkeerverbod ook vervallen: 
meer parkeren zorgt er dan ook voor dat er minder 
hard gereden wordt. 

Rembrandtstraat 
Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

In 2017 wordt dit beoordeeld en indien nodig wordt 
het in het onderhoudsprogramma opgenomen. 

352 

Trottoir naast voormalige discotheek is 
onbruikbaar omdat er een verkeerspaal midden op 
staat, doorgang slechts 70 cm. Bordjes hangen 
ook te laag: onveilig voor kinderen. Kaakstraat 
richting Dorpstraat: veel onkruid in bermen. 

Kaakstraat 

Ook bij verplaatsen paal blijft trottoir te 
smal om over te lopen. Gezien rolstoel 
gebruik is trottoir aan overzijde veel 
beter begaanbaar. 

 

354 

Groot deel geen trottoir. Parkeer- en 
verkeerschaos alom. Op diverse plekken zijn 
verdwenen straatklinkers vervangen door asfalt: 
ziet niet uit en asfalt zakt weg. 

Dorpstraat 

De charme van een historische 
inrichting heeft ook zijn nadelen. 
Daarbij zijn voetgangers toegestaan 
op de weg in 30 km zone. 

 

355 

Er zijn parkeervakken maar er staan geen 
regelingsborden ''parkeren alleen in vakken'' Julianastraat 

Parkeren is hier inderdaad niet 
gereguleerd. En hier zijn geen 
voornemens toe. 

 

356 

Parkeerstrook vanaf café is onverhard en ziet niet 
uit. Daarbij in straat heel veel en hoog onkruid. 

Kruispunt Julianastraat-
Scharberg 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

Wordt in regulier onderhoud meegenomen. 

357 

Parkeervakken maken bij tussenwoningen zonder 
parkeergelegenheid en voor de rest 
parkeerverbod 

Tiendstraat 
Momenteel wordt dusdanig 
geparkeerd dat de beschikbare 
plaatsen optimaal worden benut.  

 

358 

Met een rollator komende uit een flat in de 
Elserheggen is meestal moeilijk door om de altijd 
geparkeerde auto's heen naar bijv. een taxi te 
gaan. Twee witte lijntjes vanaf de voordeur en het 
probleem is opgelost. 

Elserheggen 

Er dient dusdanig geparkeerd te 
worden dat trottoir begaanbaar blijft. 
Aan BOA is gevraagd om hier 
handhavend op te treden.  
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359 

Omdat onze oprit regelmatig wordt geblokkeerd 
door geparkeerde auto's dien ik een verzoek in 
om witte lijnen aan te brengen ter hoogte van 
onze oprit. Op dit moment is een parkeerstrook 
voor onze zaak/woonhuis (Raadhuisstraat 54). 

Raadhuisstraat (t.h.v. nummer 
54) 

Aan BOA is gevraagd om hier 
handhavend op te treden.  

360 

Onveilige oversteekplaats (met name voor 
fietsers), daardoor veel claxonneren en 
geschreeuw 

Kruispunt Koolweg-
Rembrandtstraat-Burg de 
Witstraat 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

361 

Trottoir is nog steeds 70 cm breed, terwijl 90 cm 
verplicht is. 

Kruispunt Charles de 
Geloesstraat-Doctor 
Poelsstraat-Aelserhof 

Trottoir in bocht is door de bocht 
dusdanig iets smaller dan 90 cm. 90 
cm is overigens niet verplicht.  

 

362 

Michiel de Ruyterstraat een 30 km zone maken of 
permanente snelheidscontrole laten plaatsvinden 
door te hoge snelheden 

MIchiel de Ruyterstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

363 

De rijwielpaden aan beide zijden van de 
autosnelweg waren vroeger eenrichtingswegen 
het geen naar mijn inzien veel veiliger was 

A76 (t.h.v. brug) 

Buiten invloedsgebied 
verkeersarrangement. Hartelijk voor 
uw suggestie. Gemeente zal in 
overleg met Rijkswaterstaat moeten 
bespreken.  

 

364 

Straat in zeer slechte staat, wegdek gescheurd op 
diverse plaatsen Tiendstraat 

Hartelijk voor uw suggestie. Beheer en 
onderhoud zal dit afzonderlijk moeten 
beoordelen.  

In 2017 wordt dit beoordeeld en indien nodig wordt 
het in het onderhoudsprogramma opgenomen. 

365 

Parkeren vormt een probleem. Misschien is blok 
parkeren (wel ruim) de oplossing. Tiendstraat 

Momenteel wordt dusdanig 
geparkeerd dat de beschikbare 
plaatsen optimaal worden benut. 

 

366 
Op de van Oldenbarneveldstraat wordt vaak hard 
gereden. Drempel kan dit probleem verhelpen. Van Oldenbarneveldstraat Snelheidsmetingen geven aan dat 

geen maatregelen noodzakelijk zijn.  

367 

Er staan soms lange tijd achter elkaar, dag en 
nacht, campers geparkeerd. Tip: plaats een bord: 
P-plaats: alleen voor personenauto's. 

Dorine Verschureplein 
Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren, in relatie tot 
APV. 

Aan BOA is gevraagd om handhavend op te treden. 

368 

Bushalte ''Elsloo Centrum'' komt te vervallen per 
11 december. Men moet hiervoor dan naar de 
Steinderweg. 

Kern Elsloo  Dit is aan provincie en Arriva doorgegeven. 
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369 

Het straatjuweel en ook de wegversmalling aan de 
even zijde van de Michiel de Ruyterstraat zullen 
bij sneeuw niet zichtbaar zijn. Het straatjuweel 
werd al enkele keren omgereden, zonder sneeuw. 

Michiel de Ruyterstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

370 

Er wordt, ondanks verkeer beperkende 
maatregelen, nog veel te hard gereden. Heb al 
eens eerder op een infoavond voorgesteld om de 
politie met een laser-gun te laten controleren. 
Mogelijk kan dat nu meegenomen worden in dit 
project. 

Burg Eussenstraat Snelheidsmeting is uitgevoerd ter 
beoordeling V85 

Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

371 

We hebben al geruime tijd enorme overlast van 
auto's die dagelijks overal in de straat worden 
geparkeerd. Mijn oplossing zou zijn om een 
parkeerverbod voor de straat in te stellen en 
parkeervakken te huren bij de voormalig 
Rabobank. 

Past Tissenstraat Het huren van parkeervakken wordt 
niet door de gemeente gedaan.  

372 

Het valt me op dat het de laatste tijd heel erg druk 
in de straat is. De weg wordt heel vaak als 
sluiproute gebruikt sinds op de Stationsstraat 
parkeervakken zijn. Ik hoop dat u hiervoor een 
oplossing paraat hebt. 

Past Willemsstraat 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

373 

Auto’s rijden heel vaak over het trottoir en 
daardoor zitten gleuven in het trottoir. Bij deze wil 
ik vragen hier iets aan te doen, of een paaltje te 
plaatsen. 

Burg de Witstraat 

Het plaatsen van paaltjes op het 
trottoir om parkeren op het trottoir of 
om over het trottoir rijden te 
voorkomen wordt niet gedaan.  

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden 

374 

Zeer smalle stoep aan de kant van de wei. 
Rolstoel, rollator, kinderwagen etc. wordt 
gedwongen op rijbaan te gaan als aan overzijde 
auto's geparkeerd staan 

Raadhuisstraat Voetgangers op rijbaan is in 30 km 
zone acceptabel. 

 

375 
Geluidsoverlast van (toer)motors die vaak in 
groepen door het dorp rijden. 

Raadhuisstraat Dit is helaas niet tegen te gaan.   

376 Relatief veel vrachtverkeer Stationsstraat Dit is noodzakelijk ter bevoorrading 
van winkels, ophalen huisvuil enz.  
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377 

Veel parkeer- en geluidsoverlast. En storend 
vrachtverkeer van toeleveranciers horeca die 
motoren bij levering laten lopen 

Raadhuisstraat Gemeente kan leveranciers niet 
verplichten motoren uit te zetten.   

378 Parkeren voor uitrit huisnummer 55 Raadhuisstraat (t.h.v. nummer 
55) 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

380 

Aan de rechterzijde vanaf de Koolweg is er in de 
Burg.Eussenstraat geen voetpad. Dit levert vaak 
gevaarlijke situaties op 

Kruispunt Koolweg-Burg 
Eussenstraat 

Aan overzijde bevindt zich een 
volwaardig trottoir.   

382 

Er vinden hier regelmatig aanrijdingen plaats. Is 
het een oplossing om een verkeersbord (gebod te 
plaatsen) zodat verkeer komende vanaf de Gellik 
het pleintje rechts passeert? 

Kruispunt Veestraat-Aan de 
Gellik 

Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage  

 

383 

In de bocht wordt tijdens winkeluren massaal 
geparkeerd. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. 

Dorine Verschureplein (richting 
Jurgensstraat-
Bandkeramiekstraat) 

Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

385 

Vorig jaar bepaalde inritten niet opnieuw 
aangelegd. Groot deel Rioleringskolken zijn 
verzakt. Trottoirtegels liggen schots en scheef 
en/of zijn gebroken. Asfalt laag wegdek zit vol 
barsten. 

Dross de Limpensstraat 
Uit beoordeling blijkt dat momenteel 
geen verder maatregelen noodzakelijk 
zijn. 

 

386 

Vaak wordt er te hard gereden en er is geen 
trottoir. Is het een oplossing om rode stroken 
asfalt en onderbroken strepen aan te brengen 
zodat de straat smaller lijkt en er hopelijk minder 
hard gereden wordt? 

Het Einde 
Rode stroken worden in 30 km zone 
niet toegepast. Snelheidsmeting is 
uitgevoerd ter beoordeling V85 

Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

387 

Vaak wordt er te hard gereden en er is geen 
trottoir. Is het een oplossing om rode stroken 
asfalt en onderbroken strepen aan te brengen 
zodat de straat smaller lijkt en er hopelijk minder 
hard gereden wordt? 

Aan de Gellik 
Rode stroken worden in 30 km zone 
niet toegepast. Snelheidsmeting is 
uitgevoerd ter beoordeling V85 

Uit de meting blijkt dat de snelheid binnen de 
normen is. 

388 

Parkeerverbod wordt genegeerd en dit leidt tot 
onoverzichtelijke situaties, vooral met tractoren en 
vrachtauto's. 

Kruispunt Kempken-Daalstraat Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

390 

Wegmarkeringen met vierkante witte blokken zijn 
op diverse kruisingen door werkzaamheden en 
slijtage reeds lang verdwenen 

Kruispunt Daalstraat-Het 
Einde-Op de Dries 

Zijn vroeger aangebracht om 
gelijkwaardig kruispunt aan te geven. 
De gemeenten worden geacht de 
principes van duurzaam veilig te 
volgen en hierdoor worden de 
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ID Mijn reactie is als volgt Locatie Reactie Verkeersarrangement Oplossing en termijn 

markeringen niet meer aangebracht. 

391 

Parkeerproblemen voorkomen door 
parkeervakken te maken en stukken open te laten 
waar het verkeer zich kan passeren. Rond het het 
kruispunt bij de kapel parkeerverbod maken, want 
auto's staan in bochten geparkeerd. 

Kern Catsop 
Wordt opgepakt in 
verkeersarrangement. Zie ook 
rapportage 

 

392 

De Steinderweg wordt, m.n. bij goed weer, heel 
veel gebruikt door, m.i. onnodig veel geluid 
producerende, motorrijders. Gevolg: 
geluidsoverlast voor Bewoners van de van 
Oldenbarneveltstraat kunnen 

Van Oldenbarneveldstraat Helaas kunnen we hier niets tegen 
doen.  

395 

Stationsstraat; Er ontstaan regelmatig gevaarlijke 
situaties doordat mensen (Veelal geen bewoners) 
parkeren op plekken waar dat niet is toegestaan 
(stoep of buiten de vakken). Reden de laksheid 
die mensen hebben richting de regels of andere 
mensen. Gevolg is dat ander verkeer regelmatig 
over de stoep rijdt  

Stationsstraat Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 

- 

De Stationsstraat is hier op zijn smalst en er 
moeten zeker maatregelen genomen worden om 
dit te verhinderen. Verder is er totaal geen 
handhaving zodat overtreders niet bestraft worden 
en dus steeds maar verder gaan. Getuige ook de 
situatie ter hoogte van de Kruidvat. Er is daar een 
zebrapad waarbij mensen zelfs tot op de zebra 
parkeren en overstekende voetgangers soms niet 
zichtbaar zijn. Dit duurt al jaren en er wordt niets 
aan gedaan. Zelf ook een gevaarlijke situatie daar 
ter plekke meegemaakt. 

Stationsstraat Voorstel om handhavend op te treden 
tegen foutief parkeren. 

Aan BOA is doorgegeven om handhavend op te 
treden. 
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Verkeersarrangement 
Elsloo

Resultaten van het arrangement

Albert Erhardt en Lucien de Baere

Februari 2017

© 2017 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik



Programma

1. Inleiding Wethouder
2. Verkeersarrangement 
3. Resultaten
4. Pauze
5. Vragen stellen (aan tafels)



1. Wat is een verkeersarrangement? 

 Mensen die last hebben van een probleem (of 
meerdere) rond verkeersveiligheid werken samen aan 
de oplossing ervan.

 Daarbij worden alle partijen betrokken die een deel van 
het probleem en/of een deel van de oplossing vormen.

 “Probleem, Onderzoek, Doelstelling, Oplossing”. 

3



2. Resultaten (van uw         
reacties)

 325 ingekomen reacties;
 125 reacties (in tabel rapport met reactie):
19 reacties huisvuil/hondenpoep etc;
58 reacties onderhoud, groen, plaatsing borden etc.;
20 reacties lopende of recent afgeronde projecten (Mergelakker, Burg 

Eussenstraat, Aronskelk, Schuttersdreef);
28 reacties handhaving en gedrag;

 200 overige reacties (beschreven in rapport).
Veelgenoemd zijn Stationsstraat (28), Dorine Verschureplein (17), 

Michiel de Ruyterstraat (14), rotonde Michiel de Ruyterstraat (10), 
Jurgensstraat (10), Catsop (16) en bocht op de Berg - Julianastraat 
(10), Scharberg (6).



Stationsstraat

1. Uitbreiding van parkeren 
(en beter bewegwijzeren)

• Pastoor Biermansstraat;
• Vloedgraaf (onderzoek);
• Spoorstraat (Kruidvat);
• Groenstrook (huisnr 115).



Stationsstraat

2. Parkeren Blauwe zone (voor een beperkt centrumgebied);
Onderzoek gebied;
Tijdsperiode;
Ontheffingen/vergunningen etc.
Overleg ondernemers en omwonenden! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj18NvD55HSAhWE5xoKHQYmDBAQjRwIBw&url=http://viaroof.blogspot.com/2010/06/blauw-in-de-straat.html&psig=AFQjCNEbaApf4URy33mcP0dpNBKlclvyfg&ust=1487237997554737
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj18NvD55HSAhWE5xoKHQYmDBAQjRwIBw&url=http://viaroof.blogspot.com/2010/06/blauw-in-de-straat.html&psig=AFQjCNEbaApf4URy33mcP0dpNBKlclvyfg&ust=1487237997554737


Stationsstraat

3. Herinrichten Stationsstraat

Voorbeeld inrichting
Eerst budget, dan overleg 
met omwonenden    



Raadhuisstraat –
Dorpstraat

1. Parkeren Oude Kern
Huidige parkeerplaats aan Terhagen
(oude zwembad) als “P Oude Kern” 
Aanduiden

2. Blauwe zone instellen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj18NvD55HSAhWE5xoKHQYmDBAQjRwIBw&url=http://viaroof.blogspot.com/2010/06/blauw-in-de-straat.html&psig=AFQjCNEbaApf4URy33mcP0dpNBKlclvyfg&ust=1487237997554737
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj18NvD55HSAhWE5xoKHQYmDBAQjRwIBw&url=http://viaroof.blogspot.com/2010/06/blauw-in-de-straat.html&psig=AFQjCNEbaApf4URy33mcP0dpNBKlclvyfg&ust=1487237997554737


Jurgensstraat

1. Eénrichtingsverkeer
(toestaan rijden van oost naar west).

2. Parkeervakken op de rijbaan
3. Afname rijsnelheid gewenst (V85 is nu 39 en 42 km/h)
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip5YfN7ZHSAhXBExoKHX1wBVMQjRwIBw&url=http://www.gratisrijbewijsonline-forum.be/viewtopic.php?t%3D15565&psig=AFQjCNGpPnBwUgoXHdOxOvbPGm20Vai6vA&ust=1487239615613260


Michiel de Ruyterstraat

 Inrichten als 30 km/h zone;
 Qua voorrang gelijkwaardige kruisingen;
 Entree-laan voor Elsloo met aan beide zijden bomen;
 Verwijderen straatjuwelen, fietsstroken en parkeren op rijbaan;
 Overleg met omwonenden. 
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Rotonde Michiel de Ruyterstraat

 Realisatie viertaks rotonde.



Dorine Verschureplein

1. Blauwe zone instellen in centrumgebied;
2. Drempel aan voorzijde Albert Heijn;
3. Extra parkeerplaatsen (onderzoek); 



Koolweg

1. Reconstructie Koolweg in 
relatie met de aanpassingen 
van Michiel de Ruyterstraat.
 Eenrichtingsverkeer
 Herinrichting
 Laanstructuur



Scharberg

1. Verbeteren zichtbaarheid  
aanwezigheid fietsoversteken

2. Verbeteren zichtbaarheid kruisingen (optische plateaus)
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Op de Berg – Julianastraat

Plateaumarkering toepassen;
 Geen verhoging van het plateau;
 Geen asmarkering;
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Catsop

 Éénrichtingsverkeer Daalstraat (in richting Geulle);
 Herinrichting Daalstraat waarbij rekening wordt gehouden met 

parkeerproblematiek;
 Aanbrengen van een parkeerstrook / verharde berm op de 

Schuttersstraat.



Verkeerseffecten van de 
oplossingsrichtingen



Oplossingsrichtingen



2017

Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie

Parkeerplaats nabij begraafplaats € 25.000 2017 (Kort) Middel

Parkeren Oude Kern (bebording) € 2.500 2017 (Kort) Hoog

Eenrichtingsverkeer Jurgensstraat € 15.000 2017 (Kort) Hoog

Verbeteren zichtbaarheid 
fietsoversteken € 5.000 2017 (Kort) Middel

Verbeteren zichtbaarheid vijftal 
kruisingsvlakken Scharberg € 10.000 2017 (Kort) Laag

Realisatie optisch plateau 
Julianastraat € 5.000 2017 (Kort) Middel

Parkeerstrook Schuttestraat € 5.000 2017 (Kort) Laag



2018

Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie

Parkeren nabij Kruidvat / Spoorstraat € 25.000 2018 (Kort) Hoog

Parkeren Stationsstraat vergroten € 10.000 2018 (Kort) Hoog
Mogelijkheden Blauwe Zone 

onderzoeken € 15.000 2018 (Kort) Hoog

Realisatie Blauwe Zone € 10.000 2018 (Kort) Hoog

Blauwe Zone - 2018 (Kort) -
Realisatie drempel en 

oversteekvoorziening nabij 
Albert Heijn

€15.000 2018 (Kort) Middel

Realisatie parkeervakken Dorine 
Verschureplein/Bandkeramiekstraat € 25.000 2018 (Kort) Laag

Eenrichtingsverkeer Daalstraat Catsop € 5.000 2018 (Kort) Middel



Na 2018

Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie

Herinrichting Stationsstraat € 1.575.000 MIP (Lang) Middel

Reconstructie Jurgensstraat €1.125.000 MIP (Lang) Middel

Reconstructie Michiel de Ruyterstraat €1.300.000 MIP (Lang) Middel

Rotonde Steinderweg €1.000.000 MIP (Lang) Middel

Herinrichting Koolweg €1.250.000 MIP (Lang) Middel

Herinrichting Daalstraat Catsop € 650.000 MIP (Lang) Laag



Verkeersarrangement 
Elsloo

Verkeer en terugkoppeling 

9 november 2016



Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Doel van deze avond

! Verkeer in Elsloo, hoe zit dat? 
! Toelichting op de inventarisatie
! Hoe gaan we om met uw opmerkingen 
! Beschrijving van de meest besproken locaties
! Hoe nu verder?
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Wat is een verkeersarrangement? 

! Mensen die last hebben van een probleem (of 
meerdere) rond verkeersveiligheid werken samen 
aan de oplossing ervan.

! Daarbij worden alle partijen betrokken die een 
deel van het probleem en/of een deel van de 
oplossing vormen. 
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Veiligheid

! Gemeente is relatief verkeersveilig  (objectieve verkeersveiligheid) en wordt steeds 
veiliger; ook na 2007 zet deze daling verder door. 

! Veel wensen en opmerkingen  (subjectieve  verkeersveiligheid)
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Verkeersveiligheid 
Letselongevallen 2011 – 2015
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Duurzaam Veilig

! Basisprincipes verkeer: Duurzaam veilig 
! Drie typen wegen in Nederland:

6

Wegcategorie

Stroomweg Maximumsnelheid 

130, 100 km/u

Niet van toepassing

Gebiedsontsluitingsweg Maximumsnelheid 

80 km/u

Maximumsnelheid 

70, 50 km/u

Erftoegangsweg Maximumsnelheid 

60 km/u

Maximumsnelheid 

30 km/u



Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Categorisering

! Gebiedsontsluitingsweg 50 km/h; 
" Michiel de Ruyterstraat en Steinderweg.

! Alle overige wegen 30 km/h, bij type I-wegen wordt het gebruik van 
drempels etc. vermeden / beperkt
" Stationsstraat, Raadhuisstraat, Dorpstraat;
" Scharberg;
" Mergelakker.
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Waarom is snelheid zo belangrijk?

8

13,3 m

27,7 m



Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Snelheidsmeting (V85) in Elsloo (2011 –
2016) 

9

Meting voor 
maatregelen



Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Controle

! Meerdere verzoek om snelheidscontroles / handhaving
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Verkeersmodel

! Computerprogramma waarmee we wijzigingen in 
de infrastructuur kunnen doorrekenen.
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Wensen en opmerkingen 
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Wensen en opmerkingen 

! 325 ingekomen reacties;
" 19 reacties t.a.v. huisvuil/hondenpoep etc;
" 58 reacties t.a.v. beheer en onderhoud (slecht/matig 

onderhoud, groen, plaatsing borden etc.);
" 20 reacties t.a.v. lopende of recent afgeronde projecten 

(Mergelakker, Burg Eussenstraat, Aronskelk, Schuttersdreef);
" 28 reacties t.a.v. handhaving en gedrag;

" 200 overige reacties.
" Veelgenoemd zijn Stationsstraat (28), Dorine Verschureplein 

(17), Michiel de Ruyterstraat (14), rotonde Michiel de 
Ruyterstraat (10), Jurgensstraat (10), Catsop (16) en bocht op 
de Berg - Julianastraat (10), Scharberg (6).
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Realisatie projecten

! Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente 
Stein op korte termijn kan oppakken, maar 
sommige projecten zijn omvangrijk. 

! Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de 
financiële kaders eerst in de gemeenteraad 
behandeld moeten worden.

! Uitvoering kan daardoor niet op korte termijn 
plaats vinden. 
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Stationsstraat, 
Raadhuisstraat, 
Dorpstraat en 
Kaakstraat
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Stationsstraat, Raadhuisstraat, 
Dorpstraat en Kaakstraat
Reacties en opmerkingen
! “te veel verkeer”
! “parkeren op straat is geen gezicht”
! “relatief veel vrachtverkeer”
! “graag aan één kant parkeerstrook inrichten”
! “meer verkeersdrempels gewenst”
! “verlengen parkeervakken”
! “laden en lossen hindert verkeer op Stationsstraat”
! “hoge snelheden, handhaving noodzakelijk”
! “hindernistocht, weg is veel te smal”
! ‘instellen parkeerverbod”
! “parkeren op trottoir”
! “door chaotisch parkeren Stationsstraat, drukker op de 

Pastoor Tissenstraat”.
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Stationsstraat, Raadhuisstraat, 
Dorpstraat en Kaakstraat
Mogelijke oplossingsrichtingen

!Plateaus;
!Herinrichting verbinding door Elsloo; 
!Parkeren aan een zijde in een 

(parkeer)strook, met snelheidsremmers; 
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Catsop
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Catsop
Reacties en opmerkingen

! “Te hard gereden / snelheid te hoog”
! “Geen trottoir”
! “Te veel geparkeerde auto’s”
! “Geparkeerde voertuigen blokkeren de doorgang, zeker voor 

landbouwverkeer”
! “Onoverzichtelijke kruising met in het midden een kapel”
! “Is een sluiproute naar Geulle”
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Catsop
Mogelijke oplossingsrichtingen

! Trottoir (aan één zijde) aanleggen;
! Parkeerverbod aan één zijde / organiseren 

parkeren;
! Doorgaand verkeer beperken;
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Scharberg

21



Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Scharberg
Reacties en opmerkingen 

! “Snelheid op Scharberg aanzienlijk hoger dan 30 Km/h”
! “Er wordt veel en veel te hard gereden op de Scharberg”
! “Trek het voetpad vanaf de Scharberg door tot aan ingang 

Kerkepad”
! “Fietsers komen plotseling de Scharberg op, geleidelijk laten 

invoegen”
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Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

! Aanbrengen aanvullende markering; 
! Kruispuntplateaus aanbrengen; 
! Meer aandacht voor aansluitingen fietspad. 

23

Scharberg
Mogelijke oplossingsrichtingen



Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

Dorine Verschureplein

24
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Dorine Verschureplein
Reacties en opmerkingen

! “parkeerprobleem tijdens evenementen”
! “blauwe zone instellen”
! “verbreden weg door opheffen parkeervakken”
! “parkeerverbod wordt structureel genegeerd”
! “parkeren op trottoir”
! “totaal onoverzichtelijke bocht”
! “weg is te smal door geparkeerde voertuigen”
! “voorrangssituatie met kruising Koolweg onduidelijk”
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Dorine Verschureplein
Mogelijke oplossingsrichtingen

! Verbreden weg, verwijderen parkeervakken;
! Handhaving / controle parkeren op trottoir of 

gevaarlijk parkeren;
! Eenrichtingsverkeer rond het plein.
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Jurgensstraat
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Jurgensstraat
Reacties en opmerkingen

! “Parkeervakken maken”
! “Mogelijk kan eenrichtingsverkeer gemaakt worden”
! “Parkeervakken maken én markeren waar niet geparkeerd 

mag worden”
! “Onvoldoende uit kunnen wijken bij tegenligger” 
! “Parkeren op de stoep is een slecht idee!”
! “Parkeren ziet er niet uit”
! “Er wordt (veel) te hard gereden”
! “Eénrichtingsstraat met drempels”
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Jurgensstraat
Mogelijke oplossingsrichtingen

! Eenrichtingsverkeer;
! Parkeren aan één zijde;
! Stimuleren parkeren op de eigen oprit;
! Drempels of plateaus;

29



Verkeersarrangement Elsloo | 9 november 2016

(Rotonde) Michiel de Ruyterstraat
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(Rotonde) Michiel de Ruyterstraat
Reacties en opmerkingen

! “Michiel de Ruyterstraat 30 km/h maken”;
! “Permanente snelheidscontrole”
! “Richt parkeervakken in, er staan nu auto’s midden op de 

rijbaan” 
! “Tegenliggers dwingen automobilisten om over het fietspad 

te gaan”

! “Steinderweg direct op de rotonde aansluiten”
! “Voorrangssituatie opheffen en voorrang van rechts 

(Steinderweg);
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(Rotonde) Michiel de Ruyterstraat
Mogelijke oplossingsrichtingen

! Overweging erftoegangsweg / 30km/uur;
! Parkeren in parkeerstrook;
! Parkeerverbod instellen;
! Andere rijstrookindeling;

! Aansluiting op rotonde veranderen;
! Voorrang bij aansluiting veranderen;
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Op de Berg - Julianastraat
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Op de Berg - Julianastraat
Reacties en opmerkingen

! “Op de berg is een sluiproute in de ochtend en 
avond”

! “Op de berg afsluiten voor autoverkeer”
! “Bocht is te scherp”

! “Tegenliggers vallen uit de lucht”
! “Gevaarlijke bocht”
! “Niemand weet wie voorrang heeft”
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Op de Berg - Julianastraat
Mogelijke oplossingsrichtingen

! Afsluiten voor doorgaand verkeer / alleen 
bestemmingsverkeer;

! Voorrang verduidelijken;
! Verkeersplateau aanbrengen;
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Koolweg
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Koolweg
Reacties en opmerkingen

! “Drukke straat”
! “Verkeer houdt zich niet aan maximum snelheid”
! “Hoge snelheid in relatie tot gelijkwaardige kruisingen”
! “Advies: realisatie meer parkeervakken”
! “Parkeerproblemen bij de (afhaal)chinees”
! “Te weinig parkeervakken”
! “Maak meer parkeermogelijkheid” 
! “Parkeervakken beter en efficiënter indelen” 
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Koolweg
Mogelijke oplossingsrichtingen

! Betere (vak)indeling parkeervakken;
! Herindeling van rijbaan inclusief parkeervoorzieningen; 
! Kruispuntplateaus;
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Vervolg 

! Werkgroep met vertegenwoordigers uit de buurt 
samenstellen;

! iRoom sessie op kantoor Royal HaskoningDHV 
(Maastricht Airport); 

! Woensdag 30 november 2016 (17:00 – 19:30 uur).
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Vragen / opmerking?
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Programma

1. Inleiding Wethouder
2. Verkeersarrangement 
3. Resultaten
4. Pauze
5. Vragen stellen (aan tafels)



1. Wat is een verkeersarrangement? 

 Mensen die last hebben van een probleem (of 
meerdere) rond verkeersveiligheid werken samen aan 
de oplossing ervan.

 Daarbij worden alle partijen betrokken die een deel van 
het probleem en/of een deel van de oplossing vormen.

 “Probleem, Onderzoek, Doelstelling, Oplossing”. 
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2. Resultaten (van uw         
reacties)

 325 ingekomen reacties;
 125 reacties (in tabel rapport met reactie):
19 reacties huisvuil/hondenpoep etc;
58 reacties onderhoud, groen, plaatsing borden etc.;
20 reacties lopende of recent afgeronde projecten (Mergelakker, Burg 

Eussenstraat, Aronskelk, Schuttersdreef);
28 reacties handhaving en gedrag;

 200 overige reacties (beschreven in rapport).
Veelgenoemd zijn Stationsstraat (28), Dorine Verschureplein (17), 

Michiel de Ruyterstraat (14), rotonde Michiel de Ruyterstraat (10), 
Jurgensstraat (10), Catsop (16) en bocht op de Berg - Julianastraat 
(10), Scharberg (6).



Stationsstraat

1. Uitbreiding van parkeren 
(en beter bewegwijzeren)

• Pastoor Biermansstraat;
• Vloedgraaf (onderzoek);
• Spoorstraat (Kruidvat);
• Groenstrook (huisnr 115).



Stationsstraat

2. Parkeren Blauwe zone (voor een beperkt centrumgebied);
Onderzoek gebied;
Tijdsperiode;
Ontheffingen/vergunningen etc.
Overleg ondernemers en omwonenden! 
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Stationsstraat

3. Herinrichten Stationsstraat

Voorbeeld inrichting
Eerst budget, dan overleg 
met omwonenden    



Raadhuisstraat –
Dorpstraat

1. Parkeren Oude Kern
Huidige parkeerplaats aan Terhagen
(oude zwembad) als “P Oude Kern” 
Aanduiden

2. Blauwe zone instellen. 
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Jurgensstraat

1. Eénrichtingsverkeer
(toestaan rijden van oost naar west).

2. Parkeervakken op de rijbaan
3. Afname rijsnelheid gewenst (V85 is nu 39 en 42 km/h)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip5YfN7ZHSAhXBExoKHX1wBVMQjRwIBw&url=http://www.gratisrijbewijsonline-forum.be/viewtopic.php?t%3D15565&psig=AFQjCNGpPnBwUgoXHdOxOvbPGm20Vai6vA&ust=1487239615613260
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip5YfN7ZHSAhXBExoKHX1wBVMQjRwIBw&url=http://www.gratisrijbewijsonline-forum.be/viewtopic.php?t%3D15565&psig=AFQjCNGpPnBwUgoXHdOxOvbPGm20Vai6vA&ust=1487239615613260


Michiel de Ruyterstraat

 Inrichten als 30 km/h zone;
 Qua voorrang gelijkwaardige kruisingen;
 Entree-laan voor Elsloo met aan beide zijden bomen;
 Verwijderen straatjuwelen, fietsstroken en parkeren op rijbaan;
 Overleg met omwonenden. 
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Rotonde Michiel de Ruyterstraat

 Realisatie viertaks rotonde.



Dorine Verschureplein

1. Blauwe zone instellen in centrumgebied;
2. Drempel aan voorzijde Albert Heijn;
3. Extra parkeerplaatsen (onderzoek); 



Koolweg

1. Reconstructie Koolweg in 
relatie met de aanpassingen 
van Michiel de Ruyterstraat.
 Eenrichtingsverkeer
 Herinrichting
 Laanstructuur



Scharberg

1. Verbeteren zichtbaarheid  
aanwezigheid fietsoversteken

2. Verbeteren zichtbaarheid kruisingen (optische plateaus)
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Op de Berg – Julianastraat

Plateaumarkering toepassen;
 Geen verhoging van het plateau;
 Geen asmarkering;
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Catsop

 Éénrichtingsverkeer Daalstraat (in richting Geulle);
 Herinrichting Daalstraat waarbij rekening wordt gehouden met 

parkeerproblematiek;
 Aanbrengen van een parkeerstrook / verharde berm op de 

Schuttersstraat.



Verkeerseffecten van de 
oplossingsrichtingen



Oplossingsrichtingen



2017

Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie

Parkeerplaats nabij begraafplaats € 25.000 2017 (Kort) Middel

Parkeren Oude Kern (bebording) € 2.500 2017 (Kort) Hoog

Eenrichtingsverkeer Jurgensstraat € 15.000 2017 (Kort) Hoog

Verbeteren zichtbaarheid 
fietsoversteken € 5.000 2017 (Kort) Middel

Verbeteren zichtbaarheid vijftal 
kruisingsvlakken Scharberg € 10.000 2017 (Kort) Laag

Realisatie optisch plateau 
Julianastraat € 5.000 2017 (Kort) Middel

Parkeerstrook Schuttestraat € 5.000 2017 (Kort) Laag



2018

Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie

Parkeren nabij Kruidvat / Spoorstraat € 25.000 2018 (Kort) Hoog

Parkeren Stationsstraat vergroten € 10.000 2018 (Kort) Hoog
Mogelijkheden Blauwe Zone 

onderzoeken € 15.000 2018 (Kort) Hoog

Realisatie Blauwe Zone € 10.000 2018 (Kort) Hoog

Blauwe Zone - 2018 (Kort) -
Realisatie drempel en 

oversteekvoorziening nabij 
Albert Heijn

€15.000 2018 (Kort) Middel

Realisatie parkeervakken Dorine 
Verschureplein/Bandkeramiekstraat € 25.000 2018 (Kort) Laag

Eenrichtingsverkeer Daalstraat Catsop € 5.000 2018 (Kort) Middel



Na 2018

Maatregel Kostenindicatie Realisatietermijn Urgentie

Herinrichting Stationsstraat € 1.575.000 MIP (Lang) Middel

Reconstructie Jurgensstraat €1.125.000 MIP (Lang) Middel

Reconstructie Michiel de Ruyterstraat €1.300.000 MIP (Lang) Middel

Rotonde Steinderweg €1.000.000 MIP (Lang) Middel

Herinrichting Koolweg €1.250.000 MIP (Lang) Middel

Herinrichting Daalstraat Catsop € 650.000 MIP (Lang) Laag


