
Werkgroep verkeer 



De goeie ouwe tijd 



De goeie ouwe tijd 

- Niet veel verkeer 
- Geen zwaar verkeer 
- Vrachtwagens waren kleiner 



De huidige tijd 
- Veel doorgaand verkeer 
- Veel zwaar verkeer 
- Vrachtwagens en landbouwvoertuigen erg groot 



De huidige tijd 



Oorzaak 
- Alles om Esch heen is méér geworden 
- Alles om Esch heen is groter geworden 
- De oude infrastructuur van Esch is niet mee 

gegroeid 



Gevolg 

- Wegen zijn te smal geworden 
- Onveilig gevoel in het verkeer in de kern van Esch 
- Veel verkeer in de kern, zeker tijdens de spits 
- Bij de huizen ontstaan schuren door trillingen 
- Er wordt structureel te hard gereden 



De knelpunten 

- Verkeersdrukte 
- Veiligheid/infrastructuur 



Verkeersdrukte knelpunten 
- Sluipverkeer 

- Bij opstopping N65/A2 
- Gevoel dat route sneller is 

- Doorgaand verkeer 
- Haaren/Oisterwijk/Vught 
- Boxtel 
- Sint Michielsgestel 

- Ontwikkelingen om Esch heen 
- N65/PHS/Nieuwbouw projecten 



Verkeersdrukte ambitie 
- Esch eindbestemming gemotoriseerd verkeer 
- Bedrijven buiten de kom van Esch moeten 

bereikbaar blijven zonder dat vrachtverkeer 
door de kom van Esch rijdt 



Verkeersdrukte de weg vooruit 
- Onderzoek naar verkeersstromen 
- Aanpassing om Esch heen met gemeentes 

bespreken. Veranderingen om ons heen 
hebben invloed op Esch. 



Veiligheid/infrastructuur knelpunten 
- In de kom van Esch zijn de wegen gedateerd, slecht 

onderhouden en erg smal. 
- Het verkeer houdt zich niet aan de snelheid en andere 

verkeersregels 
- De trottoirs in slechte staat, ontbreken  en voldoen niet 

meer aan de huidige normen 



Veiligheid/infrastructuur ambitie 
- Inrichting voor nieuwe en aangepaste wegen moet de 

positie van fietser en voetganger als uitgangspunt nemen. 
- Maatregelingen om verkeer daadwerkelijk 30 te laten 

rijden en goed door te stromen. 
- Alle voorzieningen in Esch moet over weg en stoep goed 

bereikbaar zijn voor alle Esschenaren.  



Veiligheid/infrastructuur de weg vooruit 
- Samen met de gemeente kijken op welke eenvoudige wijze 

we verkeerssituaties kunnen verbeteren 
- Samen kijken hoe we de infrastructuur kunnen verbeteren 

(Leunisdijk) 
- Bewustwording gedrag d.m.v. campagnes 



Esch is kwetsbaar, er gebeurt van alles om ons heen wij 
kunnen daar invloed op uitoefenen we kunnen dat niet 

alleen.  
 

Hiervoor is beleid, samenwerking en budget nodig. 
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