Oranjelaan
Op de Oranjelaan is onlangs een nieuwe rotonde aangelegd.

1 Wat vindt u van het eindresultaat? (rotonde,
50 km per uur)
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1: Heel erg goed, mooi ingepast in het geheel, dik tevreden
1: het is alleen niet te begrijpen dat er geen rotonde op de kruising van Lieshoutseweg /
orchidestraat is gemaakt.
1: Minder oponthoud !
1: wel een kleine opmerking, de fietspaden hadden ze een keer moeten vegen!
2: Alleen verwacht ik opstoppingen
2: De ronde ziet er goed uit en lijkt mij goed geschikt voor zowel personenauto`s als
vrachtwagens. Jammer dat de aansluiting voor de Beekerheide niet mogelijk was.
2: De rotonde is verkeersremmend, wat wel goed is op een 50 km. weg. De weg nodigt anders
wel uit om harder te rijden. Dat de fietsers voorrang hebben is voor veel automobilisten
wennen, ik zie er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan.
2: Eindelijk heeft Beek en Donk ook een rotonde. Goed dat de fietsers voorrang hebben op de
rotonde in de bebouwde kom.
2: heb het idee dat je fietsers makkelijk over het hoofd kunt zien. verder mooi ruim van opzet.
2: Het was nog mooier geweest als de fietspaden aan beide zijden hetzelfde geweest waren
2: Het ziet er netjes uit. Ik vind hem zo eigenlijk overbodig of komt er nog een ontsluiting naar
de Beekerheide?
2: Slecht verlicht in de avond.
2: Verlaten van industrieterrein en toegang tot nieuwe wijk sterk verbeterd
2: Wel belangrijk om er een mooie groene rotonde van te maken en niet zo`n lelijk kunstwerk
er op zoals bij de Bavaria-rotonde.
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2: Wel heel slecht licht erbij `s avonds dan moet je goed opletten anders sta je meteen op de
rotonde.
3: Ben er nog niet geweest.
3: Ik begrijp niet dat er geen directe aansluiting gemaakt is naar industrieterrein Beekerheide. Is
hier een legitieme uitleg voor dan vindt ik hem zeer goed.
3: Ik had verwacht dat hierbij ook de afslag voor het industrie terein op de rotonde uit zou
komen. Nu heb je direct na de rotonde de afslag.
3: Veel geluidsoverlast bij optrekken en remmen vooral vrachtauto `s
3: Waarom is hier geen afslag gemaakt naar de Beekerheide. Dus een rotonde met 4 afslagen.
3: waarom niet meteen alle wegen erop aangesloten?
4: De combinatie met het industrieterrein is een gemiste kans.
4: Mooie rotonde maar waarom de afslag van het industrie terrein niet toegevoegd aan de
rotonde. Nu heb je eerst de rotonde en daarna de afslag. Gemiste kans vind ik.
5: Hier is dus echt niet over nagedacht. Waarom hebben ze de weg richting het industrieterrein
er niet op aangesloten? Nu creëer je nog meer chaos als mensen vanuit Beek en Donk af slaan
richting het industrieterrein en ze moeten wachten staat al snel de rotonode vol en is het niet
veel. Ze hadden beter die weg kunnen verleggen.
6: ben er nog niet geweest
6: Ben er nog niet geweest.
6: Nog niet geweest
6: Nog niet geweest
6: Nog niet geweest.



6: Nog niet gezien!
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Een tijd heeft de Oranjelaan opengelegen in verband met het aanbrengen van een rotonde
en het vernieuwen van de riolering.

2 Hoe vindt u dat de werkzaamheden gegaan
zijn?
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Toelichting
1: behoudens de wegomlegging.
1: Het weer zat erg mee, mooi resultaat
1: Ik woon in de oranjelaan en alles was bespreekbaar met de uitvoerder , ook als iemand zijn
inrit op of Af moest het kon allemaal geregeld worden
1: Sneller klaar dan gepland volgens mij, dat is altijd positief.
1: Voor de beloofde einddatum was rotonde klaar. “
1: Iedere dag vertragen vanuit lieshout naar gemert minimaal 35 minuten rekenen, is lastig ivm
eindexamens en niet de mogelijkheid te hebben andere route te rijden.
2: De werkzaamheden zijn in rap tempo verlopen. Viel ons niet tegen, het weer zat dan ook
mee, dus fijn dat de weg weer zo snel open was. We hebben wel veel kilometers om moeten
rijden, kan ik deze ergens declareren?
2: Erg efficiënt gewerkt met duidelijke waarschuwingsborden
2: Geen hinder van ondervonden.
2: Goede informatievoorziening vooraf en over de voortgang van de werkzaamheden door
gemeente
2: Ik had verkeersdrukte bij Beekse brug erger verwacht, het leek eerder rustiger omdat verkeer
werd omgeleid.
2: vlgs mij was het sneller klaar dan verwacht,
2: zeer goed gecorrieserd
3: bijna alles oké, ik wilde een van de laatste dagen naar Formido….lukt niet vanuit de
woonwijk…was ineens afgesloten…moest ik omrijden over de laarbrug ..tja dan maar geen
inkopen bij Formido…zo zullen er wel meer geweest zijn!!
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3: Ik heb de werkzaamheden niet gevolgd. Wel merkte ik dat het op andere plaatsen veel
drukker was.
6: Geen zicht op de werkzaamheden e.d. gehad.
6: Ik kom daar nooit
6: Ik kom maar heel weinig op de Oranjelaan. Wel had ik op de Lieshoutseweg veel meer
overkast verwacht, dat is veel mee gevallen. Wel zou ik bij de volgende gelegenheid de Laarweg
afsluiten of onaantrekkelijk maken voor het sluipverkeer.
6: Ik woon niet in Beek en Donk dus heb er niet veel van meegekregen

4

