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Schouw De Herven en Woonboulevard 26 september 2019 Resume 

1. Brabantpoort & Soetelieve Noord & entreerotonde A2/Reitscheweg 
Burg. Burgerslaan, Bruistensingel t/m Hervensebaan, Reitscheweg (t/m rotonde en Heinis) 

 Tjerk de Laat, Marlous van der Veen, Ruud Hikspoors  

Positief 

• Verkeersveiligheid algemeen goed 

Negatief 

• Zwerfafval 

• Bewegwijzering en onduidelijke pandnummering (let op vindbaarheid door bijv. ambulance) 

• Volle containers langs gevel 

• Slechte staat vlaggen bedrijven 

• Onderhoud stoepen en asfalt matig 

2. De Herven noord: Utopialaan, Amerikastraat, Reitscheweg (vanaf Heinis t/m inclusief 
rotonde Reitscheweg/Balkweg) 

 Henny van Tongerlo,  Jordy Beekwilder, Mikulas van der Horst  

Positief 

• Veiligheid overall goed 

• Verlichting overall voldoende 

Negatief 

• Veel snelheid op Reitscheweg  

• Weinig snelheidsborden op de Reitscheweg 

• Verkeersborden Reitscheweg staan omgedraaid ( tijdelijk?) 

• Verkeersbord met paal voor de KPN Reitscheweg niet stevig in de grond, wind waaide bord 
bewoog erg veel 

• Onkruid 

• Scheve verkeersborden 

• Rommel voor deur bij panden 

• Losse containers 

• Opstaand raam na sluitingstijd 

• Zwerfvuil 

3. De Herven zuid: Europalaan, Aziëlaan, Australiëlaan, Tivoliweg (deels) 
 Klaas Terwisscha, Willem Brouwer, Monique Polman  

Positief 

• Algemene staat goed 

Negatief 

• Graffiti en beplakking 

• Blusvoorziening Europalaan 17-23 tegen A2 matig 

• Containers en pallets niet veilig opgeslagen 

• Losse stoeptegels 

• Aziëlaan: geen voetpad en het groen hangt over het fietspad 

• Aziëlaan 20 vluchtroute geblokkeerd 
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4. Ploegweg  & Woonboulevard: Tinnegieterstraat, Goudsmidstraat, 
Balkweg: vanaf Hervensebaan en viaduct richting Heinis / inclusief T-splitsing Goudsmidstraat  

 Leo Sedee, Arjan de Ridder, Tim van der Horst, Bob van Berckel  

Positief 

• Algemene staat voldoende 

• Nette uitstraling panden  

Negatief 

• Uitrit/inrit bij Jumbo onoverzichtelijk  

• Kapotte stoeptegels ter hoogte van Praxis en fietsbrug Heinis 

• Groenvoorziening panden: dode taxusplanten Tinnegieterstraat 

• Op diverse plaatsen op het p-terrein van de woonboulevard is het wegdek door de wortels 
omhoog gekomen hetgeen gevaarlijk is voor voetgangers. (NB: is eigen terrein van de 
Woonboulevard). 

5. Afrikalaan  en deel Balkweg Tradepark 
 Bart Bulter, Martijn Pet, Dolf Wibier  

Positief 

• Veiligheid overall voldoende 

Negatief 

• Afrikalaan verkeersveiligheid slecht; fietspaden, voetgangers 

• Afrikalaan bewegwijzering en parkeervoorzieningen matig tot slecht 

• Afrikalaan verlichting matig 

• Afrikalaan slecht wegdek 

• Balkweg: matig wegdek/fietspad, stoep, matige belijning en verlichting 

6. Hervensebaan, Sigarenmakerstraat, Speldenmakerstraat, Hervenplein 
 Martien van den Bouwhuijsen, Jeremy Latumeten  

Positief 

• Hervenplein: bewegwijzering en parkeervoorzieningen goed 

• Hervenplein: verkeersveiligheid voldoende  

• Hervensebaan: verkeersveiligheid goed 

• Hervensebaan: groenvoorziening en onderhoud/reiniging voldoende 

Negatief 

• Onkruid 

• Matige opklimmogelijkheden en zichtbaarheid goederen vanaf straat 

• Sigarenmakerstraat: verkeersveiligheid, bewegwijzering en parkeervoorzieningen matig 

• Speldenmakerstraat: (verkeers)veiligheid, bewegwijzering en parkeervoorzieningen matig 
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