
Nr. Ergernis WAAR Toelichting Gemeente Kosten

1
Ontbreken op- en afritten 

in trottoirs
Nieuwe Hoeve, Heeze Met name op routes tussen senioren complexen en supermarkt en station Naar schatting 8 st. opritjes in trottoirs 10.000,00€                     

2
Blokkeren route door 

parkeren.
Toversnest, Heeze Oplossen met kruis op verharding en bord verboden te parkeren. Zie tekening. Openbare ruimte melding voor handhaving. -

3 Gaten in berm bij kruising

Strijperstraat- Ingang 

Renhoek en het stuk 

klinkerweg tot huisnummer 

8

Ingang Renhoek vanaf Strijperstraat is moeilijk te nemen door vrachtwagens die in 

de Renhoek moeten zijn. Evt. op te lossen met graskeien.

Weg in programma groot onderhoud. 

Aanleg nette bochtvoorziening met 

grasbeton of bermbeton mogelijk.

7.500,00€                       

5
Gaten in berm bij kruising Ronde Bleek / Turfven Gaten bij het uitdraaien van Ronde Bleek richting Someren

Grasbeton aanbrengen in bocht waar deze 

nog ontbreekt/gaten herstellen.
 €                  2.500,00 

-

6
Slechte wegbermen Turfven Lage bermkanten

Is gedaan direct na de werkzaamheden. 

Uitgevoerd door Reiling
-

-

-

8 Gaten in wegdek  (asfalt)
Peelven, Averbodeweg (bij 

Cox)

Moet opgepakt worden met 

grootonderhoud. Programma 2023.
-

-

11 Aanbrengen Hoogeindseweg Doorzetten grasbetontegels c.a. 300 meter  €                10.000,00 

12 Gat aan rand asfalt. 
Riesten, linkse kant vrij 

vooraan. 

Opvullen/repareren
 €                     250,00 

13 Onderhoud zandpad
Strijperpad. Van 

Beukenvallei tot afsluiting

Gaten en plassen door slecht onderhoud zandpad. Ontwijken zorgt voor hinder 

voor fietsers.

Eerste 650 meter vanuit Leenderstrijp is 

van de gemeente. Rest tot aan 

Valkenswaardseweg is voor 

Staatsbosbeheer. 650 meter opschaven.

 €                  1.750,00 

14 Zand op fietspad
Strijperpad/zandpad 

richting Veestraat

We snappen het punt maar moeilijk om 

definitief op te lossen. Extra 
 - 

15
Aanbrengen 

bermverharding

Strijperdijk, tegenover 

Jansborg richting Paaldijk.
Doorzetten grasbetontegels

c.a. 300 meter
 €                10.000,00 

16 Slechte wegbermen Boschhoven Graag een definitieve oplossing. Voorstel is aanleg van grasbetontegels. c.a. 300 meter  €                10.000,00 -

17 Asfalt schade
diversen

langs- en dwarsscheuren en randschade
Diverse asfaltverhardingen opgenomen in 

onderhoudsprogramma 2022. Bijdrage vanuit 

KE mogelijk

 €                10.000,00 

18 Aanleg stukje trottoir Hoek Margriet-/Narcislaan
Ingebruikgenomen grond is terug gegeven door nieuwe bewoner. Vrijgekomen 

grond kan worden gebruikt om de trottoirs van beide straten te verbinden.

Aanleggen trottoir 1,50m breed (5 tegels 

breed). 3.500,00€                       

20 Gat langs weg  Kennedylaan In Kennedylaan t.h.v. kruising met Dreef (brug) Opvullen/repareren  €                     250,00 

21 Gat langs weg  Brug Dreef Aan zijde Churchillpark Opvullen/repareren  €                     250,00 

22 Takken in plantsoen Brug Dreef
Buiten opdracht/doorgegeven aan 

buitendienst -

23
Kale plekken na 

werkzaamheden
Pastoor Thijssenlaan Nakijken eventueel opnieuw inzaaien

-

24 Fietspad verbreden Pastoor Thijssenlaan Stuk fietspad van tegels
Aanvraag budget in kadernota 2023. 

Verkopers grond op de hoogte.
-

25 Verzakte tegels in fietspad Fietspad Heezerweg vooral t.h.v. brug
Klopt fietspad in onderhoudsprogramma 

2022
 - 

26
Lappen deken van 

reparaties in fietspad.

Fietspad Pastoor 

Thijssenlaan

Het fietspad, vooral tussen het bruggetje en het Chijnsgoed, is er niet best aan toe. 

Het is een lappendeken van reparaties geworden, zeer fietsonvriendelijk.

Verbeteren fietspad door repareren of deels 

overlagen.  €                10.000,00 

27 Slechte staat fietsbrug Brug Pastoor Thijssenlaan Brug in slechte staat. Bang dat dit niet nog een winter goed gaat. Klopt brug wordt vervangen in wk 34 a.s.  - 

28 Overgroeid fietspad Kruising Vlaamseweg- Beter onderhoud mag wel. Klopt zie punt 25 -

29 Overgroeid fietspad Fietspad Heezerweg Tussen ongeveer nr 8 en Jagerspad
idem.

 - 

30
Bankjes te laag/tafelblad 

los
Dreef Tegenover Os/Kerkplein

Valt buiten opdracht/doorgegeven aan 

buitendienst
-

31
Kloostervelden niet op de 

kaart

Informatiebord op 

Kerkplein.

Valt buiten opdracht/wel goede 

opmerking/doorgegeven aan projectleider 

Kloostervelden.
 - 

32 Slechte bermen Albertlaan-Turfven Slechte bermen ten gevolge van omgeleid verkeer

Extra onderhoudsronde

 €                      2.500,00 

33 Wortel opdruk Ten Brakeweg
Stuk dat vorig jaar niet is opgelapt tussen Leverloo en fietspad. Tussen twee 

reparaties in.

Graag precies aanwijzen. Reparatie mogelijk.
 €                      1.500,00 

34 Verharden bermen Chijnsgoed Aanleggen graskeien c.a. 300 meter  €                    10.000,00 

35 Gebroken graskeien Vlaamseweg Gebroken graskeien door reparatie waterlekkages Repareren grasbeton. 2.500,00€                       

36 Wortel opdruk trottoir Beukenlaan t.h.v. huisnummer 10 4 uur stratenmaker + klein materiaal 500,00€                          

37 Ongelijk voetpad Averbodeweg t.h.v. huisnummer 4f 4 uur stratenmaker + klein materiaal  €                         500,00 

38 Ontbreken trottoir Averbodeweg Geen trottoir tussen Averbodeweg en Pastoor Thijssenlaan

Het riool en de rijbaan van de Averbodeweg 

wordt vervangen. Dit werk is momenteel in 

voorbereiding. Het idee van het trottoir wordt 

hierin meegenomen. Wat mogelijk is zal met 

name afhangen van de grondeigenaar.

-

39
Ontbreken verharde 

oversteek
Pastoor Thijssenlaan

Verbindingsweg met Stoeiïng. Vanaf het fietspad aan de Pastoor Thijssenlaan naar 

de halfverharde verbindingsweg Stoeiing-Pastoor Thijssenlaan ontbreekt een 

verharde oversteekplek.

Aanleg oversteek met tegels en bandjes

1.500,00€                       

40 Te weinig verlichting Vlaamseweg Bewoners vinden verlichting te gering. Meerdere lantaarnpalen zijn gewenst.

Voldoende lichtmasten-conform beleid. In het 

buitengebied geldt: Niet verlichten tenzij. -

110.750,00€    

9
Gaten in wegdek 

onverharde weg

Holderden en verbinding 

Past. Thijssenlaan-Stoeiing
Evt bijvullen en schaven

4
Wateroverlast / slechte 

afvoer 
Ven 15 Heeze

7 Grote gaten in wegdek Kloosterlaan

Doorzetten grasbetontegels

19
Begaanbaarheid straten van 

kinderkoppen.
het Bultje

Slechte stukken straatwerk herstraten/parkeerbanden. Overige problemen, 

heggen, fout parkeren, buiten opdracht.

10
Aanbrengen 

bermverharding
Paaldijk

Kleine ergernissen 2022

Slechte regenwater afvoer waardoor bij hevige regenval water in de kelder. 

Oplossing ; buis onder de weg door 

Niet in opdracht, betreft 

waterbeheer/riolering. -

Extra onderhoudsronde opschaven rijbaan. 

 €                  2.500,00 

Extra onderhoudsronde opschaven rijbaan. 

 €                  1.500,00 

Samen aanwijzen. Inzet koppel stratenmakers 

en klein materiaal 2 dagen 1.750,00€                       

c.a. 300 meter

 €                10.000,00 


