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Als we kijken naar stelling 1 ‘De wegen binnen onze gemeente worden goed on-derhouden’ zien we dat slechts 2% het hier zeer mee eens is, 44% is het hier mee eens, 24% staat hier neutraal tegenover, 26% is het oneens met deze stelling en 4% is het met deze stelling zeer mee on-eens. 

We zien dus dat een meerderheid van de mensen die de enquête heeft ingevuld, vindt dat de wegen binnen onze gemeen-te goed worden onderhouden. Wel lezen we als punten van kritiek bijvoorbeeld, dat de zijkanten van de wegen in het bui-tengebied er veelal slecht aan toe zijn; dit door het grote landbouwverkeer dat deze wegen kapot rijdt. Ook lezen we dat de trottoirs en de fietspaden vol met hobbels en bulten zitten en dat dit gevaarlijke si-tuaties met zich meebrengt, voor zowel fietsers als mensen die zich te voet voort-bewegen.

Stelling 2 ‘Is het wegennet van de ge-meente Bernheze de afgelopen twee jaar beter geworden, ongewijzigd gebleven of juist slechter geworden?’Hieruit concluderen we dat 11% van de geënquêteerden vindt dat het wegennet beter is geworden, 60% vindt dat het on-gewijzigd is gebleven en 21% vindt dat het slechter is geworden. 8% van de men-sen die de enquête heeft ingevuld, weet het niet. Er wordt vaak gemeld dat de ber-men in slechte staat zijn en niet of nauwe-lijks onderhouden worden. Ook lezen we dat de doorgaande weg door Nistelrode ook voor veel weggebruikers een doorn 

in het oog is. Tenslotte lezen we dat men vindt dat de situatie in ’t Dorp in Heesch verslechterd is.

Kijkend naar vraag 3 ‘Ervaart u in de huidi-ge situatie knelpunten m.b.t. het verkeer en vervoer in de gemeente Bernheze?’ zien we dat 50% knelpunten ervaart en ook 50% juist geen knelpunten ervaart!Diegenen die knelpunten ervaren lichten toe dat met name de situatie in ’t Dorp in Heesch als problematisch kan worden ge-zien; fietsers gebruiken massaal het trot-toir omdat er geen apart fietspad meer is. Daarnaast geeft men aan ook veel hinder te ondervinden op de hoek Rabobank/Hema Heesch en de kruisingen in Hees-wijk-Dinther worden ook een aantal keren genoemd. De versmallingen in het weg-vak en de onnodig vele drempels, worden in alle kernen als hinderlijk ervaren en ten-slotte is ook de situatie voor - met name fietsers - ter hoogte van Van Tilburg Mode en Sport volgens deelnemers aan de en-quête erg gevaarlijk. 

De volgende stelling is stelling 4: ‘Elk dorp heeft recht op een eigen busver-binding’. Als we kijken naar de uitslagen van deze stelling zien we dat 26% het hier zeer mee eens is, 46% is het hiermee eens, 15% staat hier neutraal tegenover, 11% is het hiermee oneens en 2% weet het niet.
Bij sommige toelichtingen, lezen we dat men zich kan voorstellen dat een busver-binding naar Loosbroek niet rendabel is en ook lezen we dat sommige geënquê-teerden vinden dat de buurtbus een prima 

Vele lezers zijn ook aangemeld om periodiek een online vragenlijst in te vullen. Deze 
keer gingen de vragen over verkeersveiligheid binnen de gemeente. Worden de wegen 
binnen onze gemeente wel of niet goed onderhouden? Ervaart men knelpunten m.b.t. 
het verkeer en het vervoer en moet er meer geld worden geïnvesteerd in busverbindin-
gen binnen de kernen van Bernheze? Dit is slechts een greep uit de vragen die gesteld 
werden via www.tipmooibernheze.nl. In deze editie van DeMooiBernhezeKrant staan 
de antwoorden op de eerste serie vragen van de online enquête.
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Infrastructuur 
 
Meerdere wegen leiden naar Rome en ook in de gemeente Bernheze zijn verschillende 
wegen.     
 
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?  

 

 
Toelichting: 
Mee eens  Alleen veel te veel bulten. Jammer.  Ik vind dat de bermen ook horen bij goed onderhoud van wegen en daar schort het 

wle eens aan. Veel doorgaande wegen zijn smal en daardoor moeten te veel wagens 
van de weg af en ontstaan er in de bermen gaten. Deze moeten op tijd opgevuld 
worden, anders gaat dit ten koste van de veioigheid. 

Neutraal  De klinkerstroken langs buitenwegen gaan flink ver- zakken.  De meeste wegen voor het autoverkeer liggen er niet slecht bij, maar voor de 
fietsers en de voetgangers is het op veel plaatsen droevig gesteld. Als een bord 
`slecht wegdek` geplaatst wordt, weet de gemeente dat het niet goed is. Gelukkig 
staat er nog niet bij: `Betreden op eigen risico!  Over het algemeen wel, maar dat geldt niet voor alle wegen m.n. buitengebied en 
dan vooral de gaten naast de weg. Mee 

oneens 
 De weg weijen laar is vol kuilen op de fietspaden. Dit is bijna niet te fietsen. Het 

voetpad op deze weg wordt regelmatig gedwarsboomd door een boom of 
lantaarnpaal zodat daat wandelen met een kinderwagen al helemaal niet nogelijk is  
nu vriest het niet maar strooien of sneeuw ruimen doen ze niet op het fietspad je 
ziet precies daar waar het van Oss is en waar Bernheze het onderhoud heeft. 

 De wegen hebben erg veel last van boomwortels die de wegbedekking omhoog 
duwen. Dit geldt vooral voor fietspaden.  
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1.‘De wegen binnen onze gemeente worden goed onderhouden’ 
(n=220) 

Meerdere wegen leiden naar Bernheze
Uitslagen TipMooiBernheze over infrastructuur en verkeersveiligheid
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 Door het zware landbouwverkeer worden de bermen kapot gereden. De wegen zijn 
te smal. Dit wordt op een simpele en slechte manier gerepareerd. Waardoor het 
probleem na een korte periode er weer is.  Voor de voetgangers  zijn er nog verbeterpunten zoals de klinkers bij het dierenpark 
het Rul. Deze zijn ongelijk en spekglad.  Zie het fietspad bij het kasteel, drama Zeer mee 

oneens 
 Er zijn talloze voorbeelden van slechte wegen, maar ook van fiets- en voetpaden in 

mijn woonkern. 
 In het buitengebied in de winter elk jaar grote gaten in de bermen langs de weg, in 

de zomer wolken stof van het puin waar de gaten mee opgevuld worden. wordt het 
niet eens tijd voor een structurele oplossing met grasbetonblokken? 

 
 

 

 
Toelichting: 
Weet niet  Ik woon er nog maar een half jaar en kan hierover geen oordeel geven. 
 
2.1 Kunt u dit nader toelichten? (n = 44, 16% weet niet)  achterstallig onderhoud waardoor er kuilen en bulten ontstaan of waar de weg aangetast 

is door de stronken en wortels van de bomen langs die weg.  b.v fietspaden, hult en bult !!! De wegen, de wortels van de bomen komen bijna door het wegdek gegroeid, en dan nog 
niet te spreken over de bermen, vreselijk erg slecht.  Bermen ontstaan gaten waar hele auto's in kunnen ondertussen wordt er wat gebroken 
puin ingekieperd maar dat is geen blijvende oplossing.  bermen, naast de wegen zeer slecht  bezuinigd op alles dus ook op ondeerhoud wegen en fiets en voetpaden 

 De doorgaande weg door Nistelrode is levensgevaarlijk en voor fietsers zitten er diverse 
diepe kuilen in. Hier en daar zijn de voetpaden zo danig slecht dat vallen bijna niet te 
voorkomen is. 

 De doorgaande weg door Nistelrode, er wordt alleen maar aan van Tilburg gedacht. 

11% 

60% 

21% 

8% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Beter geworden Ongewijzigd gebleven Slechter geworden Weet niet

2. `Is het wegennetwerk van de gemeente Bernheze de afgelopen 2 jaren beter geworden, ongewijzigd gebleven of juist slechter geworden?` 
(n=216) 
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 Slechter geworden 
 veel drempels 
 Veel fietspaden met schade, meer onkruid  Veel te veel drempels  Wegkanten in het buitengebied zitten regelmatig gaten in.  Wij fietsen nogal wat kilometers door Bernheze en zie dan dat er nogal wat wegen vragen 

om onderhoud cq reparaties  
 

 

 
Toelichting: 
Ja  `t dorp is echt een ramp geworden...  Centrum staat regelmatig vast Door leveranciers.  Laverdonk is slecht 

 De drempels zijn en blijven vervelend!  De kruising Dorp/Schoonstraat stroomt zeer slecht door. Oopzaken? twee vop's op de 
kruising. Rijbaan Dorp te dicht op de hoek, geen uitzicht waardoor voertuigen op de zebra 
stilstaan. 

 Geluidsoverlast vanwege drempels (voor de deur). Stukrijden van het wegdek en palen 
vanwege te krappe bochten voor vrachtwagen.  Heesch dorp oversteekplek bij de Rabo bank levensgevaarlijk, tevens de knk die de weg 
daar heeft met name verkeer vanaf d kerk  Hoek rabobank,jumbo,hema in Heesch, zeker geen verbetering  In het dorp van Heesch is het erg druk met verkeer. Vooral de bevoorrading van de 

supermarkten is vaak een opstopping van verkeer.  Ja, als je van de Kanaaldijk afkomt en je komt Heeswijk nabij de kerk inrijden en er komt een 
vrachtwagen van Dinther (heeft voorrang), dan is er onvoldoende ruimte voor d eveilige 
afwikkeling.  In Loosbroek bij de afslag Schaapsdijk/Dorpsstraat liggen de varkensruggen te 
dicht aan de wegkant.Als een vrachtwagen van richtng Vorstenbosch komt dan daat deze te 
vroeg naar links en daardoor is er te weinig ruimte voor het tegemoetkomend verkeer. Daar 
gaat het reglematig mis en zitten de auto`s tegen de varkensrug aan. 

 Ja, bij de rotonde `t Kruispunt en vlak daarna vanuit richting Oss het zebrapad! 
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3. Ervaart u in de huidige situatie knelpunten met betrekking tot het verkeer en het vervoer in de gemeente Bernheze? 
(n=215) 
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Busvervoer Bernheze 
 
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?  

 

 
Toelichting: 
Mee eens  Ouderen en mensen zonder rijbewijs / auto moeten in staat zijn  naar een andere 

plaats te kunnen reizen. Neutraal  Het zou wel fijn zijn...maar ik maak er (te) weinig gebruik van! k vind dus dat ik daar 
niets van te vinden heb.  Kan me voorstellen dat Loosbroek niet rendabel is. 

Mee 
oneens 

 Met buurtbus is het ook goed mogelijk om overal te komen. Alleen missen we sinds 
kort de verbinding met Heeswijk-Dinther. Weet niet  Reis nooit per bus  
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4. ‘Elk dorp heeft recht op een eigen busverbinding’ 
(n=211) 
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Toelichting: 
Neutraal  Geen ervaring Mee 
oneens 

 De behoefte zal aangetoond moeten worden.  Recht op busverbinding zou men moeten hebben maar niet tussen de kernen 
onderling. Ik zou pleiten voor in ieder geval voor een busverbinding van iedere kern 
naar een plek waar verder regionaal/landelijk (openbaar) vervoer aanwezig is. 

Zeer mee 
oneens 

 Er is goed geïnvesteerd in de hoogwaardige buslijnen die langs Heesch, Nistelrode 
(305) en door H-D lopen (306). Vanuit bijna iedere locatie in onze gemeente is de 
bus bereikbaar met een fietsritje tussen de 15-20 min wat zeer redelijk is. 

Weet niet  Ik gebruik nooit de bus  Ik maak geen gebruik van de bus en heb ook geen zicht op hoe het nu geregeld is. 
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5. ‘Er moet meer geld geïnvesteerd worden in betere busverbindingen tussen de kernen van Bernheze’ 
(n=211) 

verbinding is tussen de kernen van de ge-meente Bernheze.

De laatste stelling is stelling 5: ‘Er moet meer geld geïnvesteerd worden in bete-re busverbindingen tussen de kernen van Bernheze’.
Uit de antwoorden kunnen we conclude-ren dat 37% het hier mee eens is, 39% 

maakt het niet uit en 18% is het oneens met deze stelling. En tenslotte zien we dat 6% van de geënquêteerden het niet goed weet.

Als toelichting lezen we dat de behoefte aan betere busverbindingen eerst aange-toond zal moeten worden alvorens men geld gaat investeren daarin. Ook zien we dat mensen vinden dat er al genoeg ge-investeerd is in hoogwaardige buslijnen 

die langs Heesch, Nistelrode en Hees-wijk-Dinther lopen.

Concluderend kunnen we stellen dat men-sen zich met name ergeren aan: - slecht onderhouden bermen en zijkan-ten van wegen
- hobbels en kuilen in wegen- slecht onderhouden voetpaden.

De situatie in ’t Dorp in Heesch vindt men ook tamelijk gevaarlijk én onoverzichtelijk voor zowel automobilist, fietser als overige weggebruikers. Tenslotte is de situatie op de doorgaande weg door Nistelrode ook niet om over naar huis te schrijven. Men is duidelijk wel tevreden over busverbindin-gen binnen de kernen van Bernheze.

Jouw mening telt, meldt je ook aan bij TipMooiBernheze.nl

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren
Uw specialist in kunststofkozijnen

sinds 1985

Een bloemetje

Bloemen houden van 
mensen en wij zijn elke 
week opnieuw blij met 
onze lezers.
Daarom een vrolijke 
kleurrijke ruiker... 
gewoon omdat het kan.voor Bernheze

Bouwmensen

Robin Wennekes:
‘De puntjes op de i’
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