
 

 

Samenvatting aandachtspunten project Roskuil 

I.h.k.v. de AVG zijn de gegevens van de melders niet vermeld en is de tekst geanonimiseerd. 

Roskuil, weggedeelte t.h.v. huisnummers 1-3 
 

Vraag: kunt u de bestrating doortrekken tot minimaal einde bebouwde kom, dit is slechts een paar 

meter verder dan de huidige projectgrens. Bij het achteruitrijden vanuit mijn perceel hoef ik dan niet 

meer op het onverharde en modderige deel van de weg te komen. Tevens wordt dan de modder die 

vanuit de landweg door tractoren wordt 'meegenomen' in het 1e deel verharding vóór het binnenrijden 

van de bebouwde kom 'achtergelaten', zodat de modder niet op de weg voor mijn perceel blijft liggen 

en 'aankoeken'.  

Conform eerder gemaakte afspraken wordt de asfaltverharding doorgetrokken tot aan de bebouwde 

komgrens.  

 

Vraag: Eerste lichtmast voor huisnummer 21 staat net in de weg en hier wordt vaak met spiegels 

tegenaan gereden. 

Er zal bekeken worden of deze lichtmast verplaatst moet worden 

 
 

Vraag: een deel van de molgoot t.h.v. huisnummer 1/3 is slecht, hier blijft water staan en loopt niet 

weg richting de berm. Tevens is de molgoot op een aantal plekken inmiddels 'kapot’ gereden en blijft 

er op een aantal plekken water staan.  

Herstel van de molgoot wordt meegenomen in het project 

 

Vraag: Hoe wordt hemelwaterafvoer geregeld? 

Het gemeentelijk beleid is om zo veel als mogelijk hemelwater oppervlakkig af te voeren. Binnen het 

project proberen we e.e.a. te optimaliseren, maar willen we niet onnodig veel hemelwater op het riool 

aansluiten. Het aansluiten van het hemelwater veroorzaakt vaker problemen bij panden die 

‘stroomafwaarts’’ t.o.v. het rioolstelsel gelegen zijn.   

 

Vraag: aandacht voor het steile talud achter de loods van Herkenrade 21 /21A (fruitbomen). Eventueel 

(permanente) grondbedekker, icm een hogere troittoirband of iets dergelijks aanbrengen. Dit ter 



 

 

voorkoming van 'inzakken' of het kapot rijden door de veelal brede landbouwvoertuigen. Graag de weg 

om deze reden ook zo breed mogelijk maken, zodat de landbouwvoertuigen niet over particulier 

eigendom of schuin tegen het talud hoeven te rijden.  

Mogelijke oplossingen om het talud te beschermen worden meegenomen in de planvoorbereiding. 

Weg zal niet smaller worden, maar breder is i.v.m. het talud en particulier eigendom ook niet mogelijk. 

 

Vraag: graag beoordelen of het riool en de waterleiding vervangen dienen te worden. Dit is 

waarschijnlijk nog het originele riool en waterleiding, zoals die decennia geleden is aangelegd (de 

woning is gebouwd in 1940).  

Conform de uitgevoerde inspectie d.d. 30-11-2020 en inspectierapport blijkt dat er een pvc riool met 

diameter 160 mm ligt. Aanleg riool 1973. Uit de inspectie blijkt dat het riool in zeer goede staat is. 

Als gemeente hebben we elk half jaar overleg met de Nutsbedrijven om de vervanging van kabels en 

leidingen af te stemmen. Voor Roskuil hebben alle kabels en leidingbeheerders aangegeven geen 

leidingen te hoeven saneren. Zodra de eerste schetsontwerpen gereed zijn worden deze nogmaals 

naar de Nutsbedrijven gestuurd met de vraag om nogmaals te toetsen of zij werkzaamheden moeten 

verrichten. 

 

Kruispunt Herkenrade / Roskuil 
Vraag: Fruitteeltbedrijf,  aandacht voor de bereikbaarheid van de loods. Rekening houden met de 

inrichting van de weg (schade aan het fruit} door eventueel goot. Rekening houden met keren van 

hemelwater. 

Op korte termijn wordt een afspraak ingeplant om afspraken te maken m.b.t. aansluiting boomgaard, 

goot en geplande keervoorziening 

 

Vraag: bij hevige regenval (zoals op 2-1-2022) problemen met de rioolaansluiting en schrobputje in de 

garage. Hieruit komt waarschijnlijk door de aanwezige riooldruk (stijghoogte) in het hoofdriool water 

door naar boven. Rioolwater stroom dus terug de woning / garage in. 

Tijdens de voorbereiding zal bekeken worden om niet meer hemelwater dan nu op het riool aan te 

sluiten. Tevens zullen naar alternatieven gekeken worden om hemelwater af te koppelen van het 

vuilwaterriool. Mogelijk biedt dit een oplossing voor het uittreden van rioolwater uit het schrobputje. 

Tijdens de voorbereiding zal bekeken worden (afspraak melder) of dit het werkelijke probleem oplost 

of dat er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

Vraag: Waterafvoer naar beneden, loopt niet af, na 3de keer gerepareerd nog niet goed.  

Dit zal in het hoogteplan bekeken moeten worden. Voor het kruispunt is opgenomen dat we het asfalt 

repareren en een rode coating aanbrengen. 

 

Vraag: op het kruispunt is geen markering aangebracht, niets zichtbaar, zelfs niet inhouden.  

Kruisingsvlak is in rode asfalt uitgevoerd om de attentie van het kruisingsvlak te verhogen. 

Verkeerskundige zal gevraagd worden de situatie te beoordelen. 

 

Vraag: aandacht voor de verkeersveiligheid van het kruispunt, o.a. te hard rijden, veiligheid fietsers ed. 

Herinrichting van het kruispunt maakt geen onderdeel uit van dit project, kruispunt is immers in 2015 

vernieuwd. Asfalt is in matige staat vandaar dit gedeeltes deklaag gerepareerd worden en het 

kruisingsvlak opnieuw voorzien wordt van rode coating.  

 

 

Roskuil, weggedeelte t.h.v. huisnummers 2A-8 
Vraag: graag onze ‘parkeernis’ behouden.  

Bij het opstellen van he ontwerp worden zo veel als mogelijk de gebruikersgrenzen gerespecteerd. De 

parkeernis valt op eigen terrein van de bewoner, deze blijft behouden. 

 

Vraag: graag het keerpunt aan het einde behouden, kruispunt schoolstraatje.  



 

 

Het keerpunt blijft behouden. 

 

Vraag: aandacht voor de verkeersluwte en waarborgen met nieuwe inrichting, komt er 'n drempel of 

fietspad aanduiding?  

Een drempelplateau heeft enkel ten doel om het verkeer te remmen, dit is hier niet aan de orde. 

Daarnaast zorgen drempelplateau’s voor ‘hinder’, bv. Afremmen en optrekken verkeer, trillingen ed. 

Dit is, mede gezien de oude bebouwing die dicht op de weg gelegen is, zeker niet wenselijk. Er komt 

geen drempel of fietspad aanduiding en de straat blijft de huidige functie behouden. 

 

Vaag: behouden van de straatverlichting zoals nu ingericht.  

De huidige straatverlichting is gecontroleerd aan de gemeentelijke afschrijvingstermijnen en de 

lichtopbrengst op de weg en voldoet. De huidige openbare verlichting blijft behouden. 

 

Algemeen 
Vraag: welke datum gaan de werkzaamheden van start en wanneer zijn de activiteiten gereed? 

Momenteel is het uitgangspunt dat de start van de werkzaamheden na de bouwvak 2022 aanvangen 

en dat de werkzaamheden eind van het jaar gereed zijn. Momenteel zijn we in de initiërende fase van 

het project en kunnen diverse factoren van invloed zijn op het project. Bovenstaande is dus nog een 

zeer globale planning. Gedurende de voortgang van het project worden aanwonenden nog regelmatig 

geïnformeerd over de voortgang van het project.  

 

Vraag: blijven we als bewoners toegang houden tot ons huis?  

Voor de daadwerkelijke uitvoering van het project zal er nog een infoavond plaatsvinden waarbij de 

aannemer de werkzaamheden / planning uitvoerig toelicht. Hier zal duidelijk gemaakt worden wanneer 

er bij u voor de deur gewerkt gaat worden. Gedurende de werkzaamheden blijft de woning te voet / 

met de fiets aan de hand bereikbaar.  

 

Vraag: is afsluiting van water, stroom voorziening te verwachten?  

Het is niet te verwachten dat water en stroom worden afgesloten, voor de werkzaamheden is dit niet 

nodig. Momenteel hebben nutsbedrijven aangegeven geen werkzaamheden te hebben. 

 

Vraag: graag aandacht voor de steile taluds langs Roskuil. Deze worden regelmatig kapot gereden 

door brede tractoren. Is het mogelijk een kerende constructie aan te brengen? 

Dit zal in het ontwerp bekeken worden. Hierbij zijn we wel afhankelijk van eigendomsgrenzen en 

aanwezige kabels en leidingen 


