
Veiligheidsschouw Werkgroep Veiligheid Beringe met 
vertegenwoordigers van de KBO Beringe d.d. 6 september 2018. 
 
Aanwezig: 
Toon Truijen en Leo van de Boel namens KBO Beringe. 
Anja van de Berg, Marion Cox, Huub Derks, Wouter Willems en Peter van Horen namens de 
werkgroep Veiligheid Beringe. 
 
Aanleiding: 
Regelmatig nodigt de werkgroep Veiligheid inwoners van Beringe uit om te praten over het 
onderwerp Veiligheid. Vanuit de KBO-Beringe is het verzoek gekomen samen een rondje te 
maken door Beringe ten aanzien van de veiligheid en bereikbaarheid. 
 
Algemeen beeld 
In het verleden is er al vaker een rondje gemaakt. In algemene zin kan geconcludeerd 
worden dat de veiligheid en bereikbaarheid verbeterd is. Zeker aan de kant van de 
Kanaalstraat gezien vanuit de basisschool. Daar zijn ook veel straten opgeknapt en veel 
knelpunten opgelost zoals parkeren en slechte trottoirs (meestal door boomwortels). De 
volgende knelpunten willen we graag onder de aandacht brengen en tevens doen we een 
suggesties wat daar mee gedaan kan worden. 
 
Verzoek 
De onderstaande knelpunten op te pakken en terug te koppelen naar de werkgroep 
Veiligheid Beringe wat de gemeente, danwel andere partijen, hier mee gaan doen. 
 
 
Knelpunt  Oplossing  wie 
Door parkeren van 
auto’s voor kerk 
toegankelijkheid 
ouderen onveilig. 

Tussen pastorie en 
hegje parkeerplaats 
voetpad creëren. 

Werkgroep Veiligheid 
gaat in overleg met kerk 
(Giel Joosten) 

Parkeren Past. 
Esserstraat aan de even 
zijde huisnummers. 
Geen doorgang voor 
rollators e.d. 

Mensen waarschuwen 
en vervolgens 
handhavend optreden. 

Gemeente waarschuwt 
mensen en daarna 
handhavend optreden 
door BOA’s / politie. 

Gevaarlijk trottoir hoek 
Past. Esserstraat / 
Beukerveldstraat.  

Trottoir opknappen Gemeente 

Gevaarlijk trottoir hoek 
Eelserstraat / 
Beukerveldstraat en 
parkeren.  

Trottoir opknappen 
parkeerders 
waarschuwen en daarna 
handhavend optreden.  

Gemeente trottoir. 
Parkeren gemeente 
waarschuwen en daarna 
handhavend optreden. 



Slecht trottoir begin 
Eelserstraat tegenover 
nummer 4 (heg zijde) 

Trottoir opknappen. Gemeente 

Verlichting St. 
Josephstraat. 
Onvoldoende 
verlichting? Lichtmast 
staat voor uitrit. 

Voldoet verlichting aan 
normen? Lichtmast ter 
hoogte van nr. 28? 
Bezien of dit juist is en 
in overleg met 
bewoners oppakken. 

Gemeente. 

Slecht trottoir voor 
cafetaria De Lekkerbek 

Situatie beoordelen en 
oppakken. 

Gemeente. 

Zorgen over snelheden 
door centrum Beringe, 
zebrapad bij Wieksjlaag. 

Snelheidsmetingen 24/7 
uitvoeren en 
terugkoppelen naar 
werkgroep Veiligheid 

Gemeente (mogelijk ook 
rol politie?) 

Onvoldoende attentie 
waarde zebrapad 
Wieksjlaag 

Plaatsen van LED 
verlichting dat door 
zebra gebruikers 
geactiveerd kan 
worden. 

Gemeente. 

Parkeren Rubenstraat. 
Prima oplossing alleen 
plaatst men de wagens 
buiten de vakken 
daardoor slechte 
doorgang rollators. 

Bewoners in de 
Rubenstraat verzoeken 
zodanig te parkeren dat 
er een vrije ruimte voor 
rollators overblijft. 

Gemeente kan 
bewoners aanschrijven 
en vervolgens 
handhavend optreden 
bij niet opvolgen 
aanschrijving. 

Rotonde Bon Apart / 
Meijelseweg. 

Dit traject loopt 
momenteel samen met 
aanwonenden. 
Werkgroep monitort 
(procedure / voortgang) 

Gemeente 

Onleesbaarheid pin 
automaat Rabobank bij 
zon inval. 

Is reeds door de 
werkgroep Veiligheid 
onder de aandacht 
gebracht van Rabobank 
en opgepakt. 

Rabo bank heeft laten 
weten alles geprobeerd 
te hebben maar geen 
oplossing te hebben. 

Verzakkingen rondom 
afvoerputten bij 
zebrapad Kanaalstraat 

In beeld brengen en 
actie ondernemen / 
terugkoppelen 

Gemeente 

 


