Verzorging woonomgeving
In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stellingen?

4. “Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed
onderhouden”
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Als ze het niet vernielen in het weekend .
Hoe lang nog? met Veghel in ons kielzog????
Vind het wel jammer dat er veel gras is en geen ander groen
Diverse plantsoenen laten soms veel te wensen over, vooral bij de afwerking van
een grote snoeibeurt bijvoorbeeld langs de Ollandse weg. verdiend dan absoluut
geen schoonheidsprijs
Onderhoud openbaar groen is de laatste jaren langzaam maar zeker minder
geworden.
Berm tussen weg en Fietspad opgevuld met een soort puingrond van oudeweg tot
Berkstraat gedaan tijdens aanleg nieuwe fietspad
Bermen, worden te laat gemaaid en dit betekent slecht zicht met oversteken
Schijndelseweg t.h.v Rooise Boerderij en bij de Noordelijke Randweg t.h.v De
Rooise Zoom
Het kan veel beter
Ik vindt dat de verzorging, van plantsoenen e.d. achteruit gaat in vergelijking met
een aantal jaren geleden
Er wordt niet gemaaid ,het onkruid voert de boventoon, zien de vijvers in
dotterbloem park niet meer vanwege het hoge riet en gras sint oedenrode krijgt
van mij hoofdprijs van slecht onderhouden groen. Ik zal het wel verkeerd zien maar
dit is mijn mening.
Slecht onderhoud veel brandnetels en hoog groeiende struiken

1

5. “Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed
begaanbaar”
50%

44%

45%
40%
35%
30%

24%

25%
20%

16%

15%

11%

10%

5%

5%

0%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Neutraal

Mee oneens












Zeer mee
oneens





De schattige kinderkoppen op de markt zijn een ramp voor rolstoelen en
kinderwagens.
Fietspad langs de lindendijk is echt slecht.
Zie opmerkingen vraag 4
Begroeiing langs de fietsstrook, van de Weievenseweg , ,komt er te ver overheen.
Buitengebied in het donker gevaarlijk voor voetgangers vanwege ontbreken
straatverlichting en te hard rijdende auto`s
Diverse voet en rolstoel en rollater paden zijn door boomwortels omhoog
geduwd en ongelijk
Kortestraat is slecht. Trottoirs en fietspaden zijn eveneens slecht op Kienehoef en
Schijndelseweg, Lindendijk, Corridor en bebouwde kom richting Best en terug.
Oversteek randweg-Boskantseweg slecht zicht in verband met hoge heggen.
Sommige trottoirs zijn smal en dan staat er een boom in het midden. niet prettig
voor rolstoelgebruikers
Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, is ons dorp niet goed
toegankelijk zoals b.v. voetpaden
Fietspad Ollandseweg is verschrikkelijk, voet/fietspad achter Odaschool
onacceptabel en is aan complete vernieuwing toe
Fietspaden mogen wel beter. Weg voor auto`s eerst mooi glad maken en dan
drempels. Vind erg vreemd. Er zijn trouwens veel te veel drempels en
versmallingen.
Zijn erg toe aan verbetering maar dat zal er wel niet meer van komen met Veghel
in de samensmelting
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6. Heeft u suggesties om uw buurt te verbeteren?
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- oneffenheden in trottoirs verbeteren.
- snelheid-remmers dmv zig-zag route voor auto's
-Minder hondenpoep bij perkjes, openbare grasvelden en op de stoep!! Strenger optreden tegen
uitlaten op grasveld (Meerkoet)
- steegjes beter onderhouden en betere verlichting!
Aanpak hangjeugd met enorme herrie en vernielingen en plantsoenen zijn totaal niet
onderhouden.
Achter stalligonderhoud.
Begroeiing langs de weg beter bij houden.
Bermen maaien, vooral als de kruising niet overzichtelijk is door hoge begroeïning
Bestrating vernieuwen, minder groen want het word toch niet bijgehouden. ( te weinig budget?)
meer parkeerplaatsen. Eerschot.
Beter bermen maaien in buitengebied
Beter bijhouden van het park rond Rhode
Beter groenonderhoud.
Beter groenonderhoud. Het onkruid verspreid nu naar onze tuinen.
Beter onderhoud aan trottoirs en met name de markt
Beter onderhoud fietspaden, meer straatverlichting ollandseweg buitengebied
Beter onderhoud van openbaar groen door gemeente
Beter onderhoud van trottoir en begroeiing
Beter onderhouden van gemeentegroen, onkruid bestrijden met spul dat wel werkt ipv
verbranden
De fietspad is zeer hobbelig en ongelijk op sommige plaatsen
De gemeente moet sneller ingrijpen bij ernstige problemen en geen 5 jaar wachten zoals
geluidsoverlast, brandgevaar enz.
De gemeente zou de overlast van loslopende en herrie makende hanen en kippen in onze wijk,
na vele beloftes vd gemeente én Peter Maas, eens moeten oplossen
De geulen en builen in de straten, paden en trottoirs zouden verholpen mogen worden hier blijft
na een hevige regen bui vaak water en dergelijke nog in staat
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De halfverharde paden in de wijk en bij de kapel moeten hoognodig opgeknapt worden, als het
een beetje regent staat alles blank en komen schoolkinderen met modder aan hun schoenen
thuis.(Wijk Vogelenzang).
De heggen snoeien zodat er een beter overzicht is op de kruising en verkeer
De stoeptegels steken ver omhoog. Veel trottoirs zijn verre van rolstoel vriendelijk.
De straat in mijn geval de Everse straat is zeer zeer slecht en gevaarlijk , de buurt bewoners zijn
het daar allemaal overeens.
De trottoir mag wel eens opnieuwd gelegd worden, ik struikel gemakkelijk nu. (Gerst)
De trottoirs kunnen beter. Veel stenen liggen ongelijk
De weg opknappen en wel in de eversestraat.
De wijk heikant heeft heel te verbeteren. Er wordt veel te hard gereden. Vooral bij het rode
fietspad wat de wijk doorkruist. Daar fietsen, steppen lopen kinderen zonder dat ze de auto's in
de gaten hebben en andersom. Levensgevaarlijk dus!
Een onderkomen in de wijk kienehoef voor b.v wijkvereniging ontmoetingsplaats voor bewoners
kienehoef heeft de meeste inwoners met de slechtste
voorzieningen voor deze wijk
Er groeit best wel wat onkruid op de trottoirs wat niet bestreden wordt.
Er is wel een 30 KM zone maar geen controle waardoor weinige zich aan de limiet houden !!!
Er moet nog steeds een goede oplossing komen voor het hondenpoep probleem.
Er staat vaak een Pipo wagen op straat en dat vind ik, niet kunnen. Vlakbij sociale huurwoningen,
die hun tuintjes ook niet al te netjes bijhouden. Je kunt wel zien wie er huren en wie er een eigen
woning hebben'
Er zijn veel bomen en struiken verdwenen in onze omgeving. Hiervoor zijn minder bomen en veel
gras voor in de plaats gekomen. Onderhoud van groen is een kostenpost, maar zou ook door de
buurtbewoners kunnen gebeuren. Wij verzorgden reeds de struiken achter onze woningen
(schoffelen, knippen). Een tijdje geleden zijn ze zonder overleg met de buurt weggehaald en ligt
er gras. Eens in de zoveel tijd raast er nu een gewel(da)dige grasmaaier overheen.
Fatsoenlijk onderhoud plantsoen
Onderhoud van de straat is waardeloos
Zwerfkatten in het plantsoen
Fiets en wandelpaden tijdig snoeien zodat je niet door de brandnetels hoeft.
Fietspaden en wegen zijn flink aan onderhoud toe maar ben bang dat we tweedes komen met
Veghel in ons 'dorp'erbij die zal alles wel op hebben dus die mogen wij gaan
sponsoren.............................................
b.v. fietspad lindendijk van voor naar achter en terug het pad lang de oda school bar slecht
Fietspaden mogen opnieuw bestraat worden. Nu echt slecht
Frequenter en beter onderhoud van openbaar groen, met name omgeving Kienehoef. Meer en
betere openbare verlichting, met name ook in brandgangen op Kienehoef.
Gaslek voor mijn huis naast de ollandseweg 28.
Weet niet of dit gevaarlijk is.
Geen fusie
Geen reclameborden op de trotoirs: hoek Knapenhoek/Heuvel. Zeer irritant en gevaarlijk
Gevaarlijke verkeerssituatie o.a. bij Emmaustraat (Kofferen) en bij straat bij Aldi. Voorrangsweg
zou op die punten stuk veiliger zijn.
Goede invulling Goede Herder.
Graag zie ik dat de berm in het buitengebied beter onderhouden wordt. Je ziet veel gaten.
Ontstaan door slechter afwatering.
Groen beter verzorgen boskant hangt steeds achteraan
Heikant: nieuwe grote bomen, er is heel veel gekapt de afgelopen maanden.
Het Ommetje achter de Oda voltooien, zodat je niet hetzelfde pad terug hoeft
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Het onderhoud van perken enz. Laat erg te wensen over. Ook worden de straten en trottoirs veel
minder vaak schoon gemaakt dan in het verleden zeker in de herfst. Er is de laatste jaren alleen
maar bezuinigd op deze werkzaamheden, dit had nooit mogen gebeuren. Wel heb ik het hele jaar
machines rond zien rijden om onkruid weg te branden, dit is weggegooid geld omdat het na een
buitje regen al weer tevoorschijn komt. Jammer dat hier niet beter over nagedacht is.
Het onkruid tussen de stenen zorgt voor een slechte uitstraling van het dorp olland. Dit moet
beter.
Het regelmatig opruimen van straatvuil.
Hoek fietspad Boskantseweg-Berkstraat geen zicht op rechts in verband met hoge heg.
Honden, honden en nogeens honden teveel die worden uitgelaten in openbare voorzieningen en
plantsoentjes.
Iets vaker en grondiger onderhoud plegen.
Ik zou graag meer verlichting willen,en dat er minder hard gereden wordt.
In de wijk Heikant hebben ze soort wilde bloemen/onkruid gezaaid, dit is niet echt mooi voor de
wijk en ziet er beetje verwaarloosd uit. Iedereen vindt het lelijk en snapt niet dat de gemeente
dat heeft gedaan
In de wijk kinderbos staan ook huurwoningen van wovesto en de tuinen daar zien er niet uit,
veel afval en rotzooi ik vind dat wovesto hier op toe moet zien en de mensen er op aanspreken.
Ja werk samen met de buurt aan het onderhoud. Wat kan je als gemeente doen en wat
kunnen/mogen mensen doen. Zorg dat men trots is op hun buurt. Daar hoort ook opruimen en
fatsoenlijk omgaan met alles in/van de buurt
Ja. Garageboxen in de woonwijken zijn soms verkocht aan bewoners uit andere wijken of uit
andere dorpen waar dan de buurt geen idee heeft wat er in is opgeslagen!
Boxen waar je soms bijna niemand ziet of op vreemde tijden. (zoals ook vorig jaar nog in Son en
Breugel) Ook wordt er aan deze boxen slecht onderhoud gepleegd, schilderwerk, want ze wonen
er zelf toch niet en kijken er dus niet tegenaan. Zie bijvoorbeeld de garageboxen in de
Irenestraat. Wel weer in de gemeenteraad proberen te komen maar vijftig euro voor
schilderwerk, ho maar!!!!
Dit komt nou weer bepaald niet ten gunste van het straatbeeld
Kinderkopjes vervangen door andere stenen (je hebt er die eruit zien als kinderkopjes) en de
kiosk weer in het zicht brengen. De leilinden slaan wat mij betreft nergens op.
Laat meer maaien zodat we nog kunnen genieten van ons mooi dorp
Langs de straat huisakkerweg ligt heel veel rotzooi. Het zou fijn zijn als dit door de gemeente
wordt opgeruimd .
Looppaden (m.n. Ollandseweg en Kienehoefpark) beter onderhouden.
Maak snel rijden over de markt en heuvel wat moeilijker. Er word door jeugd soms enorm snel
geracet.
Meer de boa in de wijk
Meer onderhoud op plantsoen en wegen
Meer parkeerplaatsen op grasveldjes hier is een chronisch gebrek aan, en het scheelt weer in het
maaien.
Meer parkeerplaatsen realiseren. in mijn straat staan bijna elke avond auto's geparkeerd van
bewoners van de starterswoningen in de pastoor hakkenstraat.
Meer parkeerplaatsen.
Meer prullenbakken in openbare ruimte.
Hondentoilet
Meer snelheidcontroles Eerschotsestraat
Mensen moeten de brand gangen zelf schoon houden.
Mensen mogen zelf meer omkijken naar de eigen buurt en tuin. Niet alleen naar de gemeente
kijken.
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Minder hondenpoep op de stoep
Misschien kan iedereen zijn stukje voor zijn eigen huis zelf wat meer bijhouden. Spreek je
waarschijnlijk wat meer mensen uit de buurt en het is zo gebeurd.
Misschien zichtbare buurtpreventieteams
Ondehoud speeltuinen
Op tijd komen snoeien
Overal langs de wegen van rooi is het een grote rotzooi !!!
Waarom dat niet netjes gemaaid.
Pad verbinding nachtegaal wielewaal verharden
Parkeergelegenheid is erg slecht, veel te weinig parkeerplaatsen. En dat in een nieuwe buurt!
Daar had men wel beter over kunnen nadenken..
Parkeervakken aangeven op de weg
Perken op de pleintjes (oranje-nassaulaan) opknappen en beter onderhouden.
Pinautomaat en tankstation (Nijnsel)
Plantsoenen en straten beter onderhouden.
Plantsoenen en trottoir hebben echt onderhoud nodig.
Praat eens met de bewoners
Rond Odendael wonen honderden ouderen maar er is geen trottoir tussen AH en Muller. Het
looppad met klinkers loopt schuin af naar het midden met een veel te diepe goot. Toen de weg
opnieuw bestraat heb ik de gemeente hierover al geschreven. De klinkers zouden gemeten vanaf
AH naar de betonnen palen waterpas gelegd worden. De oversteekplaats van Odendael over de
Neulstraat uitstekend is en de enkele meters verder gelegen oversteekplaats van Ameroyenhof
uit komt boven de ondergrondse glasbak en er is een afvoerput in een veel te diepe goot waar
regelmatig mensen met de wielen van hun rollator in vast komen zitten en zijn gevallen.
Sint Oedenrode zou eens wat vriendelijker moeten worden voor fietsers en wandelaars. Zoals de
driesprong bij restaurant de beurs, oversteek naar philippestraat van uit de markt,
oversteekplaats boskantseweg richting centrum ter hoogte van brekelemans en de kinderkopjes
weghalen op de hoeken van verschillende straten in de bebouwde kom. En zo zou ik de lijst nog
wel langer kunnen maken. (Wil ik best doen als jullie willen)
Sloten en straten mogen wel beter bijgehouden worden.
Snelheid auto's is hoger dan 30 km. Meer controleren!
Snelheid hoogstraat aanpakken.
Luchtkvervuiling uit de vee-industrie verbeteren.
Snelheids beperking naar 30 km
Stoep ongelijk,
Plantsoenen als er een auto staat wordt er om de auto heen gesnoeit op zich logische maar
wordt dan niet afgemaakt ja na twee weken!!
Gras maaien als ze bij ons voor de deur vanuit de gemeente het gras maaien moet ik me hele
Poetin doen want dat gras stuift dan zo eeg dat alles onder de gras sprieten zit
Stoepen beter begaanbaar
Stoepen beter onderhouden
Straten en woonerven wat rommelig
Streepenstraat tot aan J.M. Van Gerwenlaan eenrichting maken.
Strenge controle op hondenuitlating - bekeuren bij hondenpoep (idem paarden).
Beter bijhouden van het inlooppad Lieshoutseweg - Hortensiastraat (is een rommeltje)
Struiken langs trottoir kort houden en ter hoogte van uitritten woonerven laaghouden
Taak van de gemeente!
Terrassen op de markt wat kleiner, mensen met kinderwagens, rolators en rolstoelen moeten
over de straat omdat de tottoirs vol staan.
Toch nog wat meer aandacht voor groenonderhoud.
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Trottoirs beter onderhouden Grote eiken bomen kappen en bij fiets paden kanten maaien
Trottoirs en andere voetpaden regelmatig inspecteren en op orde houden. Markt en omliggende
straten begaanbaar maken. Fietspaden worden wel her en der bijgelapt maar niet structureel
goed gemaakt.
Uitkeringsgerechtigden, die het lichamelijk kunnen, elke week tot een dag wijkonderhoud
verplichten. Zo niet dan geen uitkering
Vaker aan burger vragen wat behoeften zijn. De gemeente doet maar wat
Vaker onderhoud aan onkruidbestrijding, meer eb beter snoeien en sloten schoonmaken in de
buitenwijken en buitengebied.
Vaker ons betrekken
Vaker snoeien langs de berm zodat het zicht beter is en vaker het onkruid weg halen in de
perken. Ook het riet weghalen uit de vijfer voor het uitzicht.
Van pastoor Smitsstraat 55 tot begin Slophoosweg mag het wegdek verbeterd worden. Veel
kuilen en daardoor veel lawaai en grondbevingen.
Vanaf de phillipusstraat de coeveringslaan indraaien is een lastig punt. Graag aanpakken en
gelijke kruising van maken
Veel onkruid tussen de bestrating delen en snoeien van de bomen loopt ver achter. Led
straatverlichting welke onlangs geplaats is daarin tegen is een hele verbetering. Beschadigde
borden veel sneller vervangen. Nu blijven de door vuurwerkbeschadigde borden vaak jaren
hangen en dat nodigt voor sommigen uit tot meer vernielingen, wat natuurlijk erg jammer is.
Veel verzakkingen in de weg door slechte riolering dus opknappen
slechte stoepen opnieuw leggen en boomwortels verwijderen
park en paden eromheen onderhouden nieuwe gravel strooien, snoeien
Veiliger oversteken bij de ollandseweg ter hoogte van de kinderbosweg, er staan links en rechts
bomen die het zicht belemmeren en de weg loopt erg bol waardoor het oversteken ( fietsers)
niet vlot verloopt.
Bovendien komen auto's vanuit Olland met een hoge snelheid aangereden.
Wandelpaden onbegaanbaar in natte seizoen door crossers
Gevaarlijke situaties door onkruid in sloten en perken
Wat eerder genoemd is en er wordt te hard gereden op de Kortestraat en Koninginnelaan.
Tevens veel roetuitstoot.
Een roetmeting op de splitsing Kortestraat, Kruidenlaan, Koninginnelaan zou weleens nodig
kunnen zijn. Te veel in-en uitgaand verkeer bij dit punt. Ook veel vrachtverkeer dat hier niet thuis
hoort.
Wat meer groen is welkom en dan niet in de vorm van gras. Tevens zou de gemeente best wel
wat meer onderhoud aan wegen, fietspaden trottoirs en groen mogen doen.
Zie punt 4 en 5.
Dit mag/moet verbeteren
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