
Werkgroep verkeer 



Wat hebben we gedaan? 
• 5 bijeenkomsten 
• Informatie verzamelen bij gemeentes 
• Data analyseren 
• Praten met ondernemers en dorpsgenoten 
• Véél discussiëren 

 
 



Waar willen we iets aan doen? 

• Verkeersdrukte 
• Veiligheid 
• Infrastructuur 
• Verkeersregels 



Verkeersdrukte 

• Doorgaand en sluipverkeer 

• Ontwikkelingen om ons heen: 

–N65 

–PHS 

–Nieuwbouw gemeentes 



Verkeersdrukte Knelpunten 

• Bij opstopping A2 of N65 
veel sluipverkeer 

• Doorgaand verkeer 

• Ondernemers aan één kant 
in het dorp, alleen door 
Kom bereikbaar 



Verkeersdrukte Ambitie 

• Geen onnodig doorgaand (vracht) verkeer 
door de bebouwde kom  

• Geen sluipverkeer door de bebouwde 
kom 

• Bedrijven in Esch moeten bereikbaar 
blijven zonder dat vrachtverkeer door de 
kom van Esch rijdt 

• Een kentekenonderzoek zodat inzichtelijk 
wordt hoeveel en waar het doorgaand en 
sluipverkeer naar toe gaat 



Veiligheid 

• In de kom van Esch zijn de wegen 
erg smal, het verkeer houdt zich niet 
aan de snelheid en andere 
verkeersregels 

• De trottoirs en het wegdek is in 
slechte staat en voldoet niet meer 
aan de huidige normen 

 



Veiligheid Knelpunten 

• Uitgangspositie vooral uit naar het zwaarder 
verkeer 

• Trottoirs zijn momenteel erg slecht of 
ontbreken  

• Er staan betonblokken op de fietsstroken 
waardoor fietsers genoodzaakt zijn de stoep 
op te gaan 

• In de ochtendspits is het erg druk qua 
verkeer, dit lijdt tot onveilige situaties voor 
schoolgaande kinderen. 
 



Veiligheid Ambitie 

• Inrichting voor nieuwe en aangepaste 
wegen moet de positie van fietser en 
voetganger als uitgangspunt nemen 

• Wegen die op termijn niet worden 
gesaneerd zullen verbeterd moeten 
worden zodat men zich zonder 
geblokkeerde trottoirs en fietspaden 
kan bewegen door Esch, men zonder 
struikelen of vallen over het trottoir kan, 
en veilig naar school kan 



Infrastructuur 

• Gedateerd, slecht onderhouden en 
kapot gereden. De wegen produceren 
veel geluid en het zwaar verkeer 
veroorzaakt trillingen. 

• Fietsstroken zijn niet voldoende 
zichtbaar, onveilig en worden gehinderd 
door verkeersremmers.  

• Trottoirs zijn momenteel erg slecht of 
ontbreken. 

 



Infrastructuur Knelpunten 

• Veel achterstallig onderhoud 

• Verkeerstechnisch niet altijd logisch 

• Op bepaalde plekken geen trottoir 

• Spoorbomen die lang dicht staan 

 



Infrastructuur Ambitie 

• De wegen in Esch moeten goed 
begaanbaar zijn zonder onnodige 
trilling aan huizen te veroorzaken 

• Alle voorzieningen in Esch moeten 
via een goed trottoir te bereiken zijn 

• Verkeerssituaties moeten worden 
aangepast om opstoppingen te 
voorkomen 



Verkeersregels 

• Het verkeer houdt zich niet aan de 
verkeersregels 

 



Verkeersregels Knelpunten 

• Vooral de 30km-limiet wordt niet nageleefd, ook 
landbouwverkeer 

• Ondanks verbod op doorgaand vrachtverkeer rijdt er 
nog steeds zwaar verkeer door het dorp, dat geen 
bestemmingsverkeer is.  

• Zwaar militair verkeer mag niet door Esch.  
• Veel weggebruikers houden zich niet aan het 

eenrichtingsverkeersbord in de Postelstraat. 
 



Verkeersregels Ambitie 

• Naleving van de verkeersregels via een 
gedragscampagne 

• Meer snelheidslimietmeters inzetten. 

• Meer controles/naleving door BOA 

• Navigatie zodanig inrichten dat 
doorgaand (vracht)verkeer niet door 
Esch rijdt. 


