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Inleiding: 
De gemeente Boxmeer is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Leidingen, wegen, 
groen, woningbouw en dat soort zaken worden door de gemeente beheerd. Dat beheren 
wordt bij de gemeente Boxmeer gedaan onder de noemer "Werk in uitvoering". Meer 
informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente: 
https://www.boxmeer.nl/inwoners/werk-in-uitvoering_42356/ 
 
Verbetering of onderhoud van de openbare ruimte in Beugen 
Er zijn altijd vele wensen tot verbetering van de openbare ruimte. En onderhoud moet 
gepleegd worden door de gemeente. 
Ook Beugen kan wensen doorgeven aan 
de gemeente. De gemeente wil graag dat 
de dorpsraad dat coördineert en dat is 
ook in 2018/2019 gebeurd. Eind 2018 en 
begin 2019 heeft de dorpsraad mensen 
opgeroepen wensen door te geven. 
Medio januari hebben we die verzameling 
aan wensen doorgegeven aan de 
gemeente.  
 
De gemeente kijkt vervolgens welke 
wensen er zijn, welk onderhoud er 
gepland staat in een bepaald jaar en welke 
financiële middelen er zijn om wensen wel 
of niet te kunnen uitvoeren. Deze exercitie 
is inmiddels uitgevoerd door de gemeente 
Boxmeer. In dit document staan de 
ingediende verbeterwensen en de 
letterlijke reactie van de gemeente. Op 
deze manier willen we de inwoners van 
Beugen op een transparantie manier informeren over de besluiten van de gemeente over 
dit onderwerp.  
 
 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/werk-in-uitvoering_42356/


Ingebrachte verbeterpunten openbare orde 2019 en reactie 
gemeente Boxmeer: 

 
1. Dorpsstraat Beugen  

Sporthal-school. Veel verkeeroverlast en zeer onveilige situaties door hard rijdend 
verkeer in combinatie met een sporthal en een school.  
Bijlagen: brieven van aanwonenden en handtekeningenlijst.  
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Dorpsstraat/wateropgave integraal oppakken. Daarbij alle input vanuit dorpsraad 
betrekken. 
 

2. Dorpsstraat, weg richting poort voetbalterrein 
Asfalt en weg zeer slecht onderhouden. Groot onderhoud of geheel nieuw 
wegdek is wenselijk. Bijlage: mail van sportvereniging met verzoek.  
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Dorpsstraat/wateropgave integraal oppakken. Daarbij alle input vanuit dorpsraad 
betrekken. 
 

3. Wateroverlast Beugen 
Bijvoorbeeld Dorpsstraat, Pottenvonder, maar meer plaatsen in Beugen. Al een 
aantal keer overleg geweest tussen gemeente en dorpsraad over dit onderwerp.  
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Dorpsstraat/wateropgave integraal oppakken. Daarbij alle input vanuit dorpsraad 
betrekken. 
 

4. Hoek Lange Heggen en Klaverkamp 
Zeer slechte verlichting vlak na de kruising richting Klaverkamp. Extra verlichting 
gewenst.  
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Verlichting op de Lange Heggen is bij het gedeeltelijk WRM van Lange Heggen 
compleet voorzien van Nieuwe LED-armaturen. Op de T-splitsing met de 
Klaverkamp staat op de kop een LM die de T-aansluiting verlicht. Hoh-afstand 
LM's aan Lange Heggen voldoen. Afstand eerste lichtmast in Klaverkamp vanaf 
Lange Heggen mogelijk te groot. Zal worden onderzoek of hier maatregelen nodig 
zijn. 
 

5. Rotonde Lange Heggen - Provincialeweg 
Dit is (voor fietsers) een onduidelijk aangegeven rotonde. Daardoor fietsen er 
regelmatig fietsers op de Provincialeweg (rechtsaf vanuit de Lange Heggen 
richting Boxmeer). Verkeers- (waarschuwings-) borden plaatsen, of 
bewegwijzering op straat duidelijker maken. Hier gaan zonder aanpassingen een 
keer ongelukken gebeuren en dat willen we voorkomen. Liefst in het voorjaar 
i.v.m. fietsers 
 
 



Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Bord BW08lb ((brom)fietsers oversteken) plaatsen en markering ophalen. Bord 
J37 (Gevaar) met OB5030B02 weghalen/vervangen door bord J24 (Fietsers en 
bromfietsers). 
 

6. Gevaarlijke kruising Oeffeltseweg (2x) 
1. Kerkplein (direct na Pastorie). De weg van rechts is niet te zien voor verkeer 
vanuit het centrum 
2. Oeffeltseweg/Helbroekseweg (1ste kruising vanaf Oeffelt). Ook hier is de weg 
van rechts erg slecht te zien voor verkeer vanuit richting Oeffelt. Voorrang kan 
alleen verleend worden als een weg zichtbaar is. 
Verkeers- (waarschuwings-) borden of een andere passende oplossing 
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
1. Zijweg is voldoende zichtbaar; geen actie. 
2. In 2020 of 2021 groot onderhoud en ombouw naar fietsstraat met voorrang 
verkeer op de fietsstraat. 
3. Situatie bij aansluiting Oeffeltseweg/Provincialeweg (60 meter van situatie 2): 
onduidelijke fietsoversteek (is vorig jaar door dora opgevoerd: Oversteek 
markeren en borden plaatsen (zoals in Lange Heggen; zie vorige punt) en asstreep 
verlengen om inhalen in de bocht tegen te gaan. 
 

7. Pannaveld bij Jeugdhuis 
Er is veel last van afval/zwerfvuil omdat (en dat is het goede nieuws) er erg veel 
gebruik gemaakt wordt van het pannaveldje. De jeugd kan flesjes en dergelijk niet 
kwijt en helaas neemt men niet alles mee naar huis. Prullenbakken plaatsen. 
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Gemeente is terughoudend met plaatsen van nieuwe bakken. In dit geval bestaat 
de optie dat de gemeente de bakken plaatst maar dat de dorpsraad (of het 
Jeugdhuis) zorg draagt voor het legen ervan. 
 

8. Parkeerplaats voetbalveld / jeugdhuis 
Hoge snelheid (op wedstrijddagen, kinderen die in- en uitstappen) maken dit een 
levensgevaarlijke situatie. Kinderen die tussen de geparkeerde auto's de weg op 
schieten. Dat gaat een keer mis! Wens: Snelheidsbeperkende maatregel of 
waarschuwingsborden. 
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Dorpsstraat/wateropgave integraal oppakken. Daarbij alle input vanuit dorpsraad 
betrekken. 
 

9. Paadje tussen Helbroekseweg en Laag Werveld.  
Het in Beugen bekende "koeienpedje". Dit is een veel gebruikt pad door fietsers 
en wandelaars maar bij nat weer extreem modderig en glad. Jaarlijks belanden er 
fietsers in De Vilt door slippartijen. En fietsers die er na regenval overheen 
fietsen, hebben sowieso een vieze broek en fiets. Wens: opknappen, ophogen en 
extra grind.  
 
 



Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Onderhoudstoestand is voldoende goed voor beoogde functie. Er worden geen 
maatregelen getroffen. 
 

10. Parkeerplaats De Vilt en andere ingangen van bos/natuurgebieden in Beugen 
Er is veel last van afval/zwerfvuil op deze plekken. De natuur wordt verpest 
hierdoor. Wens: Afvalbakken of andere oplossingen. 
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Is eigendom van Brabants Landschap. Gemeente heeft hier geen zeggenschap. 
Verzoek is reeds neergelegd bij Brabants Landschap. 
 

11. Molenheideweg Beugen 
Er wordt constant veel te hard gereden in deze straat in het buitengebied. 
Snelheidsbeperkende maatregelen treffen.  
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
Bij snelheidsmetingen is gebleken dat de V85 (85% van de weggebruikers) een 
snelheid heeft van max. 62 km. Dit voldoet aan de uitgangspunten. Hier zou de 
politie vanuit handhaving iets kunnen betekenen. Omdat het een schoolfietsroute 
betreft zullen we dit in ons regulier overleg met de politie over verkeerszaken 
meenemen. 
 

12. Brouwersstraat (West) 
Sluiproute waar de verkeersdrukte toeneemt terwijl de weg zich daarvoor 
absoluut niet leent en de risico's hierdoor inmiddels onaanvaardbaar zijn. Er zijn 
een aantal oplossingen geopperd door een aanwonende. Wens: gesprek hierover 
in gesprek te gaan met de aanwonenden om te komen tot een oplossing. 
Bijlagen: correspondentie met initiatiefnemer.  
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
In overleg met de direct aanwonenden en de dorpsraad zal worden bekeken 
welke maatregelen hier benodigd zijn. 
 

13. Graafsedijk / Weverstraat Beugen 
Diverse knelpunten. Een bijlage is meegestuurd met de knelpunten. Een 
aanwonende heeft deze opgesteld. O.a. materialen die in de berm liggen. 
Snelheidsverlagende maatregelen en beter verharden van de bermen.  
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
1. na handhavingsactie vanuit de gemeente zijn de materialen opgeslagen in de 
berm verwijderd.  
2. Bord is niet nodig. We hebben ter attentieverhoging al taludmarkering op de 
weg aangebracht. 
3. ter attentieverhoging gaan we op de kruisingen met de Weverstraat en 
Molenveldweg taludmarkering op de rijbanen aanbrengen.  
4. Bij snelheidsmetingen is gebleken dat de V85 (85% van de weggebruikers) een 
snelheid heeft van max. 62 km. Dit voldoet aan de uitgangspunten. Hier zou de 
politie vanuit handhaving iets kunnen betekenen. Omdat het een schoolfietsroute 
betreft zullen we dit in ons regulier overleg met de politie over verkeerszaken 



meenemen.  
5. Er is niet voorzien in het anders verharden van de bermen. De noodzaak 
ontbreekt. 
 

14. Gladheid in de wijken van Beugen 
Bij sneeuwval wordt er in de wijken van Beugen niet gestrooid of geveegd. 
Natuurlijk snappen we dat dat niet overal kan en dat er een afweging gemaakt 
moet worden tussen kosten en nut van het vegen. Maar een aantal wijken zijn 
niet begaanbaar bij sneeuwval terwijl er veel mensen wonen en de weg op 
moeten. Wens: Uitbreiden route strooiwagens. Een aantal cruciale wegen in de 
wijken in Beugen moeten sneeuwvrij gemaakt worden. 
 
Reactie Gemeente Boxmeer (letterlijk): 
We hebben vastgesteld beleid waarbij een afweging is gemaakt tussen noodzaak 
en kosten. Uitbreiding van de routes is niet aan de orde. Wel is het zo dat hij 
hevige en langdurige sneewval in het 2e strooisenario meer wegen worden 
meegenomen. Zie ook de website. 
https://www.boxmeer.nl/inwoners/onderwerpen-a- 
z_41397/product/gladheidbestrijden_211.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


