Snelheidsmeldingen

Betreffende de Dr. Batenburglaan, dat zit nog in de planning.
Overaseweg staat nog verzoek open .zijn inmiddels wel Politie controles geweest.

Parkeerproblemen bij Sprint

Er zijn een heleboel scenario’s maar de gemeente Breda heeft geen budget en Sprint heeft
geen ruimte op eigen terrein om een parkeerplaats te realiseren. Voorlopig nog geen oplossing.
Paul neem nog een contact op Met Sprint en Hockey over de status van de werkgroep voor dit parkeer
probleem

Wandelpad vanaf de Dr.Batenburlaan richting . SchippersPad en Sprint

Daarvoor is ruimte nodig en de benodigde grond is in eigendom van de Prinsenhoef. Wordt
over nagedacht.

Gevaarlijke bocht bij de Rithsehoeve

Dit is een verkeerskundig probleem en al eerder aangekaart. Paul pleit voor een doorgetrokken streep op
de parallelweg. Eventueel extra waarschuwingsborden voor fietsers aan beide zijden van de Rithsehoeve.
Op dezelfde hoogte is de afscheiding tussen de hoofd- en de ventweg aan beide kanten verdwenen.
Voorstel van Peter: jonge bomen planten met een haag ertussen (indien mogelijk)?
Dit geldt zeker ook voor her stuk op de westelijke paralelweg voor de Rotonde wat zoals verwacht
inmiddels als illegale op/en afrit wordt gebruikt De bermbeveiliging is een onderwerp wat minstens al 10
jaar op de agenda staat bij de voorgangers dus graag in 2021 afwerken.
Inmiddels is de weg vanaf de onderdoorgang tot Helmer van geluidsarm asfalt voorzien.

Werkzaamheden aan de weg
Algemene info voor Breda is te vinden op www.breda.nl/wegwerkzaamheden.
Er is inderdaad achterstand. Vernieuwing is afhankelijk van noodzaak en budget, vaak wordt
er alleen maar gerepareerd.
Vraag naar de status van de Sprundelsebaan. Peter gaat hiernaar informeren.
Het voetpad langs de Effenseweg is slecht: is genoteerd (loopt al een melding sinds dit jaar voorjaar
hierbij stond ook de betegeling van Jeu-de-Boules baan, deze is inmiddels al lang hersteld)
De kolken in kern van Effen zijn schoongemaakt cq vernieuwd, in Liesbos tussen de kerk en het klooster
moet dit nog gebeuren.
Snelheidsremmers Rijsbrgseweg (parallel west): worden met grote regelmaat geraakt. Gevolg, veel van de
reflectie is er afgereden (veiligheid voor de donkere dagen in het gedrang)
Het fietspad van de AA of weerijs tussen de Tweegelandebrugweg en de Montenslaan moet gemaaid
worden. Dit valt onder Beheer en Onderhoud. (is inmiddels ook een melding van)
Het fietspad bij de onderdoorgang Rithsestraat den Dogdreef wordt opgepakt in samenspraak met
Dorpsraad Princenhage en de verkeerskundige om dit, nav diverse klachten, zichtbaarder en veiliger te
maken voor invoegende fietsers en automobilisten. Princenhage zou daar ook nog graag een bank zien
verschijnen.
Een voetpad vanaf het Bagvenpark richting Ikea komt er eventueel, maar pas als blijkt dat het nodig is.

Voorlopig dus nog 5 of zes verkeerslichten en kruisingen nemen voor de voetgangers
Afvalbakken

De gemeente wil niet te veel afvalbakken onder meer omdat deze vandalisme gevoelig zijn.

Soms worden plastic zakken gebruikt maar daar geldt eigenlijk hetzelfde voor, ook door vogels. Bewoners
kunnen altijd zelf in actie komen via een wijkdeal.
Piet vraagt om verplaatsing van het evenementenbord in Liesbos naar het gemeenschapshuis. Dit wordt
nader onderzocht
Graag een reflector op de lantaarnpaal T-splitsing Liesbos
Vraag naar de mogelijkheid voor een verwijzing naar de gemeenschapshuizen via borden van de NBD
(Nederlandse bewegwijzeringsdienst) Voorheen door de ANWB (bekende blauwwitte borden)
Wordt onderzocht.
Schade aan de weg of de natuur ontstaan na een ongeval wordt niet door de politie gemeld bij de
gemeente. Moraal van het verhaal, constateer je zo iets, meld er dan bij dat het met een ongeval
gebeurd is. Het lukt de gemeente dan mogelijk om het nog te verhalen.
Status van het wegonderhoud wordt door Piet naar Peter gemaild.
Middenbermbegeleider voor de kunstwerken HSL/A16 Effense zijde. Er ligt al bijna een jaar een verzoek
tot herstel van loskomende stenen die op de rijbaan belanden.
Nieuwe Afspraak maken ivm uitgestelde bijeenkomst met groene en blauwe Boa o.a. m.b.t. handhaving en
veiligstellen van beide conform motie de Rith (opdracht Wiet Kerkhoven)
Asbest Afval?
Op den Dogdreef is asbesthoudend zwerfafval gemeld in de berm. Inmiddels staat het gras er 30 cm hoog
Er liggen nog diverse stukken, weten niet of er ook in de grond verwerkt zijn en wat het gevolg is bij
maaien etc. is naast de hoofdrijbaan aan de zuid zijde, Peter heeft monster en brengt het verder.
De Boterstafweg tussen de parallelweg en de Oude Rijsbergsebaan groeit langzaam dicht. Er staan veel
dode bomen langs, kans op omwaaien. Peter maakt er notitie van.

