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Nr. Rubriek Opmerking/reactie

1 Verkeer Komingang Wittemerweg: drempel veroorzaakt veel trillingen bij naastgelegen woningen.

2 Wittemerweg - t.h.v. kruising Wittemerweg-Baron van Thimusweg: Eventueel uitvoeren als attentievlak?

3

Kan de rijbaan Wittemerweg verlegd worden naar het zuiden zodat aan de noordzijde de parkeerstrook verbreed kan worden? Tevens nieuwe bomen aanplanten.

4 Wittemerweg - tussen hsnrs 23 en 6: Hier is de snelheid hoog. Eventueel rechts in de voorrang.

5 Wittemerweg - tussen hsnrs 23 en 6: Een oplossing kan zijn het hoekiger maken van de weg om de snelheid omlaag te krijgen.

6 Wittemerweg - t.h.v. kruising Eyserbosweg: Eventueel uitvoeren als attentievlak?

7 Wittemerweg - t.h.v. kruising Grachtstraat: Dit is een gevaarlijke situatie vanwege slecht zicht.

8 Wittemerweg - t.h.v. kruising Grachtstraat: Wens voor zichtspiegel.

9 Wittemerweg - t.h.v. kruising Grachtstraat: Hoeveelheid fietsers zorgt voor slechte doorstroom vanuit Wittem.

10 Mesweg - t.h.v. kerk: Aandacht voor rijroute kerk-kerkhof m.b.t. fasering tijdens de uitvoering.

11 Mesweg - t.h.v. hsnr 9: Gelieve paaltjes te plaatsen bij T-splitsing. Dit is een onveilige situatie.

12 Mesweg - t.h.v. hsnr 18: In dit gebied wordt er veel te hard gereden.

13 Mesweg - t.h.v. hsnr 34: Slecht zicht bij uitdraaien en hoge rijsnelheden veroorzaken gevaarlijke situaties.

14 Mesweg - tussen hsnrs 36 en 56: Wens voor een loopstrook aan beide zijden.

15 Mesweg - tussen hsnrs 36 en 56: Wens voor een uitstapstrook.

16 Mesweg -tussen hsnrs 36 en 56: Wens voor versmallen weg om verkeer te remmen.

17 Mesweg - t.h.v. kruising Mesweg-Nachtegaalstraat: Kruising voorzien van paaltjes.

18 Mesweg - t.h.v. hsnr 15: Er wordt hier veel wildgeparkeerd dat tot gevaarlijke situaties leidt. Kunnen hier paaltjes worden geplaatst?

19 Mesweg - t..h.v. hsnr 15: wens voor veilige losplaats.

20 Mesweg - t.h.v. hsnr 15: Paaltjes bij friture zodat men niet op straat/stoep parkeert, ter voorkoming van onveilige situaties op een onoverzichtelijke weg.

21 Mesweg - tussen hsnrs 11 en 39: Aan overzijde een stoep voorzien.

22 Mesweg - tussen hsnrs 39 en 41: Kan de zijweg geasfalteerd worden en eventueel eenrichting gemaakt worden?

23 Mesweg - tussen hsnrs 39 en 41: Achterom wordt geblokeerd door de inrit.

24 Mesweg - tussen hsnrs 43 en 49: Is het een idee om hier een wegversmalling aan te brengen?

25 Mesweg - t.h.v. hsnr 28: Wens voor zebrapad.

26 Froweinweg - t.h.v. hsnr 2: De huidige plek van het zebrapad is onlogisch i.v.m. verderop gelegen bedrijven.

27 Froweinweg - t.h.v. hsnr 4: Trottoir is erg smal voor kinderwagens en rolstoelgangers.

28 Froweinweg - t.h.v. hsnr 5: Bus en vrachtverkeer veroorzaken veel trillingen.

29 Froweinweg - tussen hsnrs 1A en 17: meer onderscheid tussen trottoir en parkeren.

30 Froweinweg - tussen hsnrs 14-16: Er zijn meerdere verzakkingen in de weg. Scheuren over de hele breedte die heel diep lijken te gaan en die steeds, na elke 

'opknapbeurt' weer terugkomen. Zwaar wegverkeer, zoals bussen en vrachtauto's, veroorzaakt bij het over zo'n scheur rijden veel grote trillingen die in de loop van de 

tijd ook steeds heftiger worden. Zeer duidelijk voel- en hoorbaar in de huizen, zeer onaangenaam; tevens is het ook slecht voor de huizen. Ook aan de overkant van de 

weg merken ze de grote dreunen op. Het is moerasgebied en daarom waarschijnlijk in het hele dorp zo voelbaar. 

31 Froweinweg - t.h.v. hsnr 19: Bushalte Froweinweg verplaatsen richting Simpelveld tussen 27 en 39 i.v.m. beter veiligheid. 

32 Froweinweg - t.h.v. kruising met Kromhagerweg: Zebrapad kruising is nu vaak gevaarlijk met bijna ongelukken.

33 Froweinweg - tussen hsnrs 29 en 37: Mogelijk alternatieve locatie voor bushalte (overzichtelijker).

34 Froweinweg - tussen hsnrs 39 en 41: Slecht zicht bij uitdraaien en hoge rijsnelheden veroorzaken gevaarlijke situaties.

35 Froweinweg - t.h.v. Slinger komingang: Dit is een gevaarlijke bocht voor voetgangers/fietsers.

36 Froweinweg - t.h.v. Slinger komingang: Wens voor ruimte voor voetgangers/fietsers. Kan er iets geregeld worden met eigenaar Goedenraad?

37 Froweinweg - t.h.v. Slinger komingang: Wens voor vrijliggend fietspad.

38 Eyserbosweg: parkeerverbod invoeren; veel te smal en schades aan geparkeerde auto's door landbouwverkeer. Verkeersveiligheid niet gewaarborgd.

39 Kromhagerweg: t.h.v. hsnrs 5 t/m 11: Hier is wellicht ruimte voor het realiseren van parkeerplaatsen al dan niet met een waterbuffer.

40 Snelheidsbeperkende maatregelen door optische wegversmalling. Dit benadert 30 km/u.

41 Wordt de voorrangssituatie binnen de reconstructie gewijzigd naar rechts heeft voorrang?

42 Pleit voor de weg 30 km/u te maken. 

43 In verband met de door zwaar verkeer veroorzaakte trillingen pleiten wij voor een 30 km/uur zone in het hele dorp. Ook voor de veiligheid van iedere weggebruiker, 

wandelaars, fietsers, kinderen, ouderen en automobilisten is een snelheid van 30 km/u op deze smalle weg alleen maar verstandig. Dat automobilisten vinden het te 

langzaam gaat is geen goed argument, slechts subjectief. Ook in diverse andere dorpen (bijv. Ubachsberg en Vijlen) zijn inmiddels doorgaande hoofdstraten in 30 km-

zones veranderd. Kruispunten gelijkwaardig maken, visuele snelheidsremmers door andere bestrating.

44 Deze doorgaande weg niet 30 km/u maken.

45 Wens voor afgescheiden fietspad (bijvoorbeeld hegje). Bomen langs de weg om optisch de snelheid weg te nemen.

46 Geen verkeersdrempels toepassen.

47 Meer plek voor voetgangers.

48 Fietsweg door het dorp.

49 Alle kruisingen doorgaande weg gelijkwaardig maken (rechts voorrang verlenen).

50 Hoe gaat het met het openbaar vervoer tijdens de werkzaamheden?

51 Veiligheid voor fietsers en wandelaars is belangrijk.

52 Zebrapad in Overeys bij de bushalte / kruispunt en op logische plaatsen.

53 Groen Mesweg - t.h.v. hsnr 18: Wordt het plantsoen vernieuwd? De bestaande bomen zijn ziek.

54 Mesweg - tussen hsnrs 36 en 56: Wens voor bomen want dan rijdt men rustig.

55 Mesweg - tussen hsnrs 11 en 39: De bestaande bomen zijn ziek, gelieve deze te vervangen.

56 Plein Nachtegaalstraat: Groenstrook opwaarderen.

57 Froweinweg - t.h.v. hsnr 2: De bomen zijn weg.

58 Froweinweg - aandacht voor paddenoversteek (rapport IKL).

59 Voor IVN, afdeling Eys is dit project op drie punten belangrijk. 1. Paddenvoorzieningen. Van Froweinweg richting Simpelveld er ligt een plan bij gemeente van IKL 

Faunavoorzieningen Mr. Dr. Froweinweg t.o.v. aanleg-beheer en onderhoud. Dit plan ondersteunen wij. Andere aspecten zijn verlichting, verkeerssnelheid, 

groenvoorzieningen omgeving. Tijdens de uitvoering rekeninghouden met paddentrek voorjaar en najaar. Graag voor en tijdens uitvoering contact over eventuele 

details. 2. Verenigingsgebouw op de Boerenberg. Toegankelijkheid en parkeerplaatsen belangrijk. 3. In het algemeen aandacht voor groen/natuurscherming 

/duurzaamheid.

60 Vanuit het IVN is het verzoek gedaan rekening te houden met de paddentrek.

61 Groenstroken niet bestemd voor illegaal parkeren. Eventueel beplanten.

62 T.h.v. Taam-Del: Ze zouden iets doen aan de groenvoorzieningen; het ziet gewoon niet uit (gelieve er iets aan te doen) en veranderen i.v.m. uitzicht verkeer in bocht en 

hoogte bij wegkruis en de buffer aanpakken tussen De Wissel en Taam-Del.

63 Parkeren Ten zuiden van de komingang Wittemerweg is wellicht ruimte voor het realiseren van parkeerplaatsen.

64 Wittemerweg - tussen hsnrs 9 en 21: Parkeerstrook is te smal.

65 Wittemerweg- tussen hsnr 21 t/m kruising Eyserbos weg: wens voor extra parkeerplaatsen.

66 Wittemeweg - tussen hsnr 21 t/m kruising Eyserbos weg: extra parkeerplaatsen ongewenst aan beide zijden.

67 Mesweg - t.h.v. kerk: Gehandicapte parkeerplaats voorzien dicht bij de kerk.

68 Mesweg - t.h.v. kerk: Wens voor parkeergelegenheid voor kerkgangers.

69 Mesweg - t.h.v. kerk: Wens voor goed parkeerbeleid.

70 Mesweg - t.h.v. kerk: Bij de kerk en de parkeerplaats duidelijke borden die verwijzen naar de parkeerplaats bij de gymzaal.



71 Mesweg - t.h.v. kerk: Parkeren voor de kerk links. Maar geen invalide parkeerplaats.

72 Mesweg - t.h.v. kerk: 3 parkeerplaatsen links voor de kerk moeten weg (zoals beloofd in 2011).

73 Mesweg - t.h.v. hsnr 18: Kan er een bord geplaatst worden met de attendering dat verderop ook parkeerplaatsen zijn?

74 Mesweg - t.h.v. hsnr 15: Bedrijf is voornemens om parkeerplaats in voortuin te maken.

75 Mesweg - tussen hsnrs 11 en 39: Aan overzijde meer parkeerplaatsen voorzien.

76 Mesweg - tussen hsnrs 11 en 39: Bomen weg en aan beide zijden parkeerhavens maken.

77 Mesweg - tussen hsnrs 11 en 39: Parkeren langs de beek aan de Mesweg is een probleem.

78 Plein Nachtegaalstraat: Auto's parkeren ouders school.

79 Plein Nachtegaalstraat: Meer bestrating voor parkeren.

80 Froweinweg - tussen hsnrs 1A en 17: kan hier een blauwe zone worden gemaakt?

81 Froweinweg - t.h.v. hsnr 44: Hier bevindt zich een prive-parkeerplaats. 

82 Er dient voldoende parkeergelegenheid rond de winkel en bakker te zijn. Hier is het altijd best druk. Goed aangeven.

83 Parkeerplein mooi inrichten bij de gymzaal met voldoende parkeerplaatsen.

84 Parkeerproblematiek voor het hele dorp bekijken (auto's niet in centrum, maar op 2 of 3 plekken aan de rand van het dorp.

85 Water Aandacht voor hoge grondwaterstanden.

86 Aandacht voor diepte molgoot Wittemerweg.

87 Wittemerweg: Het wegpeil bij voorkeur lager leggen in verband met wateroverlast bij oneven huisnummers.

88 Wittemerweg - t.h.v. hsnr 21: Kan het afschot van de weg naar de berm gelegd worden?

89 Mesweg - t.h.v. kerk: De weg niet verder verhogen i.v.m. wateroverlast.

90 Mesweg - t.h.v. kerk: Niveau Mesweg bij ingang kapel mag absoluut niet hoger i.v.m. toegangsdeuren van de kelder van de kerk.

91 Mesweg - t.h.v. hsnr 8: Dit is het laagste punt, waardoor de woningen regelmatig wateroverlast ervaren. Zorg voor voldoende afwateringscapaciteit waardoor water 

niet meer langs de oprit afstroomt.

92 Mesweg - t.h.v. hsnr 27: Aandacht voor hoogte inrit van de lager gelegen inpandige garage.

93 Mesweg - t.h.v. hsnr 41: Niveau weg zeker niet omhoog richting Froweinweg om wateroverlast en ingang huizen te respecteren.

94 Overgang Mesweg-Froweinweg: De ondergrond (het 'dijk'lichaam) waar de Mesweg en Froweinweg op aangelegd zijn vormt een massieve tamelijk ondoorlaatbare 

ondergrondse 'muur' voor al het van de hellingen afstromende grondwater. Gezien de (te) hoge grondwaterstanden onder veel huizen langs de weg lijkt het verstandig 

als op diverse plaatsen onderdoorgangen voor dit water gecreëerd worden zodat het vrijer en natuurlijker richting de Eyserbeek kan afvloeien ipv dat het zich achter de 

genoemde muur kan ophopen.

95 Froweinweg - t.h.v. hsnr 4: Bij hoogwater is er te weinig doorstroming bij de beek/brug.

96 Froweinweg - tussen hsnrs 1A en 17: hier is een hoge grondwaterstand aanwezig.

97 Froweinweg - t.h.v. hsnr 29: Bronbemaling in kelder. Deze het liefst aansluiten op riool.

98 Kruising Froweinweg-Kelderweg: Bij stortbuien komt zeer veel water door de Kelderweg naar beneden gestroomd, richting Mr. dr. Froweinweg.  Het wordt kennelijk 

niet afdoende de aanwezige putten ingevoerd maar stroomt erlangs. Mijn buren op nr. 18 hebben daar al meerdere keren over gesproken met de gemeente maar er 

wordt vooralsnog niets aan gedaan. Kan dit probleem met wateroverlast ook niet meegenomen worden in het gehele reconstructieplan? Hun voorstel is hogerop in de 

Kelderweg, waar de eerste grote put aangebracht is, een brede goot met ijzeren afrastering dwars over de weg aan te leggen met directe afvoer op die goot, i.p.v. dat 

het water eerst helemaal naar beneden stroomt en op het kruispunt Mr. dr. Froweinweg/ Kelderweg veel overlast geeft voor het verkeer. En voor de buren die iedere 

keer de angst hebben dat het water echt het huis binnen komt. 

99 Bij afkoppeling van het regenwater van het rioolgaat het waterspiegel omhoog. Is de beek hierop berekend? Dit i.v.m. de stijging grondwater en de bijkomende 

schades.

100

Door de jaren heen is er een klein (20 cm) hoog bermpje ontstaan zodat bij heel veel plotselinge regenval het wegdek dit niet kan verwerken en dus over de stoepgoot 

naar de stoep op loopt. Voorstel 1: Nieuw wegdek genoeg schuin af te laten lopen richting beek. Voorstel 2: Bij de twee winkels (Bakkerij en supermarkt) een goed 

zichtbaar accent op het wegdek dat hier veel mensen komen en oversteken. Bijvoorbeeld 40 meter rode kleine verhoging.

101 Weg richting beek leggen, water loopt nu richting huizen.

102 Aandacht voor de hoogte van het riool t.o.v. de huisaansluiting/garage. Riool mag niet hoger gelegd worden i.v.m. terugloop afvoer.

103 Buffer tussen De Wissel en Taan-Del is slecht onderhouden.

104 Algemeen Indien perceel aan de Wittemerweg geheel wordt gekocht door de gemeente kan hier een buffer worden gemaakt, ben ik deze te onderhouden als ik het omringende 

weiland kan kopen.

105 Mesweg - t.h.v. kerk: Heilig hart beeld opknappen in combinatie met leefbaar hokje

106 Mesweg - t.h.v. hsnr 30: Wens voor stil asfalt.

107 Mesweg - tussen hsnrs 7 en 9: hier bevindt zich een elektriciteitskabel en waterleiding/riolering.

108 Er zijn geen openbare bankjes aanwezig op de doorgaande weg; geen rustmomenten in het dorp.

109 Denk aan visueel gehandicapten, vooral als de containers, plastic en oud papier buiten wordt gezet. Blokkeert de doorgang Bijvoorbeeld centrale plek?

110 Veel aandacht voor verlichting.

111 Worden binnen de reconstructie de bestaande lichtmasten vervangen?

112 Trottoirs in de wijk hebben teveel afschot.

113 Laat het zoals het is.

114 Trottoirs zijn te smal voor mindervaliden en extra voorzieningen zoals blindegeleidetegels.

115 Wens voor onkruidbestendig straatmateriaal.

116 Geen voorzieningen zoals in de van Breijstraat en de Wissel.

117 Zebrapaden duidelijk aangeven met bebording en verlichting.

118 Wens voor normale trottoirbanden; zodat auto's minder snel de stoep oprijden.

119 Geen omleiding door de Sint-Agathastraat.

120 Welke trottoirbanden worden bij de reconstructie gebruikt t.h.v. in/uitritten? Niet zoals bij de Pastoor Duckweilerweg en Piepertweg.

121 Bij de keuze van materialen: niet glad, geen poreuze straatstenen en rood asfalt voor te fietsen.

122 De volledige constructie venieuwen en vooral kijken naar materialen etc. Zie voorstel pendile.

123 Nieuw wegdek Mesweg vanaf 41B richting Wittemerweg?

124 Huidig wegdek loopt niet (genoeg) schuin naar de beek.

125 Geen afremmende maatregelen voor ''monumentale panden'', levert schade door trilingen op.

126 Is de weg los te koppelen met stoep? Veel trillingen in huizen door zwaar verkeer (bijvoorbeeld Arriva, tractors, vrachtwagens).

127 Trottoir aanpassen aan inrit/garage.

128 De stoepen goed aanleggen, conform de Duckweilerweg.

129 Bij uitvoering alleen doorgang voor inwoners. 

130 Fietspad/wandelpad richting Simpelveld langs het spoor leggen. 

131 Er zijn te weinig hondenafvalbakken in het dorp.

132 Meer handhaven op snelheid en hondenpoep.

133 Wat doen we voor de jeugd in Eys (15 tot 20 jaar); er zijn geen hangplekken. (voorbeeld van plek in Meezenbroek in Heerlen, waar bewoners samen met de jeugd 

afspraken maken over het gebruik van de plek waar zij zich aan houden).

134

Kruising Froweinweg-Kromhagerweg: Er is door de gemeente een toezegging gedaan om het Heilig Hart beeld op de hoek: herstelwerk aan het metselwerk etc. Kan dat 

niet ook meteen bij de hele opknapbeurt van de weg meegenomen worden? Als derde project (naast Pendilleterrein en het schoolplein).

135 Kruising Froweinweg-Kromhagerweg: Ook zou daar een bankje geplaatst kunnen worden, evenals aan de overkant op de hoek Mr. dr. Froweinweg/ Kelderweg. De 

stoep is daar breed genoeg om een gezellig buurtpleintje van te maken, eventueel ook door het iets verleggen van de weg (ook als snelheidsremmer) zodat er meer 

ruimte komt voor een pleintje.

136 Locatie specifiek Mesweg - tussen hsnrs 39 en 41: Bij de oversteek zijn geen zakbanden toegepast.

137 Aandacht voor archeologie bij Pendile.

138 Plein Nachtegaalstraat: Wens voor een dorpse uitstraling met mooie functionele materialen.

139 Plein Nachtegaalstraat: Wordt de inspraak voor het parkeerterrein hetzelfde als met Pendile?

140 Plein Nachtegaalstraat: Bij het ontwerp van het parkeerterrein dient de beek een prominentere rol te hebben.



141 Plein Nachtegaalstraat: Informatieborden over wandelroutes ook voorzien bij de gymzaal.

142 Plein Nachtegaalstraat: Openbare toilet bij gymzaal, maar ook hygienisch en geen overlast veroorzaaked voor omwonenden.

143 Plein Nachtegaalstraat: Bij de containers wordt vaak afval gedumpt.

144 Plein Nachtegaalstraat: Parkeren plein in combinatie met wandelroutes beter aangeven.

145 Plein Nachtegaalstraat: Meer verlichting toepassen / minder uitnodigend om te verblijven.

146 Plein Nachtegaalstraat: Liever geen klinkers ivm kinderen.

147 Plein Nachtegaalstraat: Op het parkeerterrein een jeux de Boullebaan voorzien. Andere voorbeelden schaatsbaan, 20 ontbinding optocht?

148 Plein Nachtegaalstraat: Hoe om te gaan met parkeren tijdens evenementen?

149 Plein Nachtegaalstraat: Wens voor een goede opknapbeurt.

150 Plein Nachtegaalstraat: Bestrating is voor ijsbaan: 40 jaar?

151 Plein Nachtegaalstraat: Er schijnt gedealt te worden, maar jonge mensen weghouden lijkt mij hier niet zinvol. Eys moet ook voor jonge mensen leuk zijn en blijven. Het 

probleem mag zich ook niet verplaatsen naar het gebouw van het IVN op de Boerenberg.

152 Froweinweg - t.h.v. hsnr 14: Er is valgevaar doordat er geen zakband is toegepast in het trottoir.

153 Froweinweg - t.h.v. hsnr 58: Naast het bijgebouw is een inritvergunning verleend.

154 Froweinweg - t.h.v. hsnr 58: Tot hoe ver loopt het projectgebied precies? 

155 Goedenraadsbergweg: Tomtom leidt verkeer via Baneheide, dat zich vastrijdt bij de brug.

156 Grachtstraat - t.h.v. hsnr 4: Bebouwing is reeds gesloopt. Aanpassen op tekening.

157 Grachtstraat - t.h.v. hsnr 13: Kan hier een verkeersvriendelijke drempel worden aangebracht? De zijstraat bevat een erg steile helling.

158 Bij de reconstructie van de Grachtstraat is de rijbaan verbreed. Daardoor is de oprit naar '"Grachtstraat-Oost'' onacceptabel steil geworden. Veel langere lagere 

voertuigen raken daar het asfalt bij op- en afrijden. Kan dit probleem niet samen met de inrichting van de Pendile worden opgelost?

159

In de Sint-Agathastraat nieuwe bestrating voorzien; deze ligt scheef met te weinig zand tussen de stenen. Wel zeer mooie en passende bestrating die moet blijven.

160 Verzoek bredere inrit, in de huidige situatie is het niet mogelijk vanuit Simpelveld de inrit in 1 keer binnen te rijden (onveilig).


