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Resultaten Stresstest
Heesch - Bernheze (06-11-2018, 16:17)

Omschrijving
KVO Heesch centrum

Route is een definitieve route●

Route is 2.17 kilometer lang●

Route 1 keer gelopen●

5384 AN Heesch●

Aanwezigen
Politie
Ben Post
Gemeente
Suzanne van Bruchem
Ondernemer
Mark van Herpen, Tonnie Wiegmans, Jeroen Hendriks, Anke Wiegmans,
Brandweer
Tjerk de Laat
Overig
Michiel Peters, Mirjam van den Bersselaar, Ton Meuwissen
Straat/gebiedsmanager
Henk Brocx

Meldingen
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MELDING 1

Categorie Veilig

Subcategorie Hangplek

Locatie De Misse , , Heesch

Omschrijving Hangplek voorzijde Cultureel Centrum

MELDING 2

Categorie Heel

Subcategorie Bestrating slecht

Locatie De Misse , , Heesch

Omschrijving Trottoir rondom parkeerplaats liggen
meerdere “kinderkopjes” los of omhoog,
waardoor mensen kunnen struikelen

MELDING 3

Categorie Schoon

Subcategorie Graffiti

Locatie Schoonstraat , , Heesch

Omschrijving Achterzijde van bord op de hoek
Hoogstraat en Schoolstraat vol met
graffiti.
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MELDING 4

Categorie Veilig

Subcategorie Gevaarlijke verkeerssituatie

Locatie Hoogstraat , , Heesch

Omschrijving Kruising Hoogstraat en Schoongstraat is
gevaarlijk en moeilijk te overzien

MELDING 5

Categorie Schoon

Subcategorie Overig

Locatie

Omschrijving De prullenbakken in het centrum zijn
absoluut niet schoon aan de buitenzijde.
Slechte uitstraling.
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MELDING 6

Categorie Veilig

Subcategorie Opklim- (en dus inbraak) gevaar

Locatie

Omschrijving Bij meerdere panden in het centrum
ontbreekt de opklimbeveiliging.

MELDING 7

Categorie Veilig

Subcategorie Gevaarlijke verkeerssituatie

Locatie Schoonstraat , , Heesch

Omschrijving Uitrit bij de Jumbo naar de Schoonstraat
wordt als gevaarlijk beschouwd indien
hier vrachtauto’s in en uitrijden

MELDING 8

Categorie Schoon

Subcategorie Graffiti

Locatie

Omschrijving Op meerdere plekken in het centrum
wordt graffiti aangetroffen. Dit komt de
uitstraling niet ten goede.
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MELDING 9

Categorie Schoon

Subcategorie Verkeerde uitstalling

Locatie Schoonstraat , , Heesch

Omschrijving De bomen en uitstalling voor de Blokker
zorgen ervoor dat de doorgang wordt
belemmerd voor de klanten, zeker
personen in invalidevoertuigen.

MELDING 10

Categorie Veilig

Subcategorie Overig

Locatie

Omschrijving Dit is een algemene foto om op het
aantal fietsendiefstallen in het centrum
te attenderen.
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MELDING 11

Categorie Schoon

Subcategorie Overig

Locatie

Omschrijving Op meerdere plaatsen worden
verschillende stickers op verschillende
voorwerpen aangetroffen.

MELDING 12

Categorie Grijs

Subcategorie Overig

Locatie Beellandstraat , , Heesch

Omschrijving Is dit bij Zeeman een nooduitgang?
Zo ja, waarom hangt er aan de
buitenzijde geen sticker op de deur en
kan men aldaar parkeren.
Op dit parkeervak moet dan een kruis
wodrden geschilderd, zodat het duidelijk
is, dat men hier niet mag parkeren.

MELDING 13

Categorie Veilig

Subcategorie Overig

Locatie Beellandstraat , , Heesch

Omschrijving Bij uitrijden van de parkeervakken ziet
men deze borden niet. Deze hangen te
hoog.
Bij de ingang van de Beellandstraat is wel
duidelijk een eenrichtingsvekeersbord
geplaatst.
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MELDING 14

Categorie Heel

Subcategorie Overig

Locatie

Omschrijving Op meerdere plaatsen in het centrum zijn
de verkeersborden verdraaid. Deze zitten
duidelijk niet vast genoeg. Men kan deze
ook zonder problemen terugdraaien.

MELDING 15

Categorie Veilig

Subcategorie Opklim- (en dus inbraak) gevaar

Locatie Beellandstraat , , Heesch

Omschrijving Bij de Zeeman aan de achterzijde bij de
parkeerplaats ontbreken de
opklimbeveiliging.
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MELDING 16

Categorie Veilig

Subcategorie Onvoldoende zicht door struikgewas

Locatie Beellandstraat , , Heesch

Omschrijving Het zicht naar de parkeerplaats, gelegen
aan de Beellandstraat, wordt ontnomen
door de hoge struiken.

MELDING 17

Categorie Heel

Subcategorie Overig

Locatie Beellandstraat , , Heesch

Omschrijving Dit is stuk.

MELDING 18

Categorie Schoon

Subcategorie Overig

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Met Deze foto wordt wederom bevestigd,
dat de prullenbakken niet schoon zijn en
dat er ook stickers geplakt zijn.
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MELDING 19

Categorie Veilig

Subcategorie Gevaarlijke verkeerssituatie

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Gevaarlijke oversteekplaats, omdat van
de ene zijde men de auto’s te laat ziet
aankomen.
Daarbij zijn er al meerdere fietsers tegen
de “bollen” gereden/gevallen, nadat deze
door auto’s zijn “afgesneden”

MELDING 20

Categorie Schoon

Subcategorie Overig

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Vraag is waarom deze afvalzakken al zo
vroeg aan straat staan en waarom deze
überhaupt langs de weg liggen. Bij wind
waaien deze weg en dit komt de
uitstraling niet ten goede.
Haken aan lantaarnpalen of ergens
anders, zou een oplossing kunnen zijn.
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MELDING 21

Categorie Schoon

Subcategorie Verkeerde uitstalling

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Vraag hier is of deze ondernemer hier
een vergunning voor heeft, zijn tafels
zover neer te zetten en of de uitstalling
klopt?

MELDING 22

Categorie Veilig

Subcategorie Overig

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Hier wordt de verlichting m.b.v. een
bewegingsmelder aangestuurd.
Indien de “verkeerde” persoon zich hier
een tijdje stilstaat, wordt deze niet door
de ondernemer cq medewerker
opgemerkt.
Dit kan leiden tot een overval.

MELDING 23

Categorie Veilig

Subcategorie Gevaarlijke verkeerssituatie

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Door deze struik heeft men geen zicht bij
uitrijden van de parkeerplaats. ( bij
splitsing van de weg)
Deze dient gesnoeid te worden.
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MELDING 24

Categorie Veilig

Subcategorie Gevaarlijke verkeerssituatie

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Er worden vele vraagtekens gezet bij het
rijden van fietsers en auto’s in deze
straat.
Echter dit bord geeft duidelijk aan, dat de
auto te gast is in de straat.
Er worden ook vraagtekens gezet bij de
snelheid van auto’s indien deze de ruimte
krijgen.

MELDING 25

Categorie Veilig

Subcategorie Gevaarlijke verkeerssituatie

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Geen ideale verkeerssituatie, omdat hier
vaak auto’s op het “fietspad” moeten
stoppen.
Het is een kwestie van geven en nemen.
Dus beide verkeersdeelnemers moeten
begrip voor elkaar opbrengen.
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MELDING 26

Categorie Veilig

Subcategorie Leegstand

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Deze leegstand komt de uitstraling niet
ten goede, maar ook de veiligheid, omdat
het hier in de wintermaanden vrij donker
is.

MELDING 27

Categorie Heel

Subcategorie Openbare verlichting stuk

Locatie

Omschrijving

MELDING 28

Categorie Heel

Subcategorie Openbare verlichting stuk

Locatie

Omschrijving
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MELDING 29

Categorie Veilig

Subcategorie Openbare verlichting onvoldoende

Locatie Het Dorp , , Heesch

Omschrijving Toen het donkerder werd, was hier
duidelijk te zien, dat de “bocht”
onvoldoende verlicht werd.
Zou aan te bevelen zijn hier een extra
lichtpunt te plaatsen.
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Uw beoordeling

Hoeveel last is er in het gebied van de volgende groepen of personen

Momentopname Landelijk gemiddelde *
Scholieren neutraal neutraal

Drugsdealers neutraal neutraal

Zwervers neutraal neutraal

Verslaafden neutraal neutraal

Overige groepen neutraal neutraal

Zijn de onderstaande zaken in voldoende mate aanwezig in het gebied

Momentopname Landelijk gemiddelde *
Politie neutraal neutraal

Stadswacht neutraal neutraal

Bewakingsdienst neutraal oneens

Fietsenstalling bewaakt neutraal oneens

Fietsenstalling onbewaakt neutraal neutraal

Camerabewaking neutraal oneens

Verlichting bij daglicht neutraal neutraal

Verlichting bij donker neutraal neutraal

In hoeverre zijn de onderstaande stellingen over het gebied juist

Momentopname Landelijk gemiddelde *
Er is een actieve ondernemersvereniging neutraal neutraal

Er is goed en regelmatig contact tussen
ondernemersvereniging en gemeente neutraal neutraal

Er is goed en regelmatig contact tussen
ondernemersvereniging en politie neutraal neutraal

Meer dan de helft van de ondernemers in het gebied
is aangesloten bij de ondernemersvereniging neutraal neutraal

Ondernemers houden in overgrote meerderheid zowel
hun eigen bedrijf als de onmiddellijke omgeving
schoon en veilig

neutraal neutraal
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Ondernemers zijn over het algemeen betrokken bij
het "wel en wee" van het gehele gebied in zijn ook
bereid "hun steentje bij te dragen".

neutraal neutraal

Hoe is de ligging van onderstaande zaken in het gebied gelet op de veiligheid

Momentopname Landelijk gemiddelde *
Juweliers en verkopers dure artikelen (audio- en/of
videoapparatuur) neutraal neutraal

Geldautomaten neutraal neutraal

Achteringangen van ondernemingen neutraal neutraal

Hoe is in algemene zin de situatie m.b.t. schoon van de onderstaande zaken

Momentopname Landelijk gemiddelde *
Zwerfvuil neutraal neutraal

Afvalbakken neutraal neutraal

Onkruid neutraal neutraal

Graffiti neutraal neutraal

Uitwerpselen neutraal neutraal

Hoe is in algemene zin de situatie m.b.t. heel van de onderstaande zaken

Momentopname Landelijk gemiddelde *
Bestrating neutraal neutraal

Straatmeubilair neutraal neutraal

Groen neutraal neutraal

Bloembakken neutraal neutraal

* Landelijke gemiddelde op 07-11-2018

Kijk voor meer informatie over de Stresstest op www.ccv-stresstest.nl

https://www.ccv-stresstest.nl/

