
Totaaloverzicht resultaten enquête 2019 Cereslaan – de Beemd 

Responseis 

Bedrijventerrein Enquête Aantal ondernemingen * Certificeringseis Respons absoluut In 
procenten 

Cereslaan / de Beemd 2019 84 30% 39 46% 

 

Totaaloverzicht  

.Veiligheidsbeleving Cereslaan /  De Beemd  

 2016 2019 Abs. 

Gevoelens van onveiligheid in 
bedrijfspand of eigen terrein  

22% 21% 8 

Gevoelens van onveiligheid in de 
directe omgeving van het bedrijf. 

12% 13% 5 

Overlast  27% 54% 21 

Graffiti 2% 
15% 

2% 1 

Vernieling 15% 6 

Poging tot inbraak 6% 18% 7 

Inbraak bedrijfspanden    7% 10% 4 

Inbraak auto’s 0% 8% 3 

Brandonveilige situatie 4% 5% 2 

Ind.opmerkingen m.b.t. knelpunten 
verkeers-veiligheid 

39% 13% 5 

Aangifte en meldingenbereidheid 8% 21% 8 

Onderhoud en beheer  63% 62% 24 

Ontsluiting bedrijventerrein 90% 87% 34 

Gladheidbestrijding 64% 69% 27 

Bewegwijzering naar het terrein 91% 90% 35 

Bereikbaarheid openbaar vervoer  77% 97% 38 

Bewegwijzering op het terrein 91% 92% 36 

Openbare parkeergelegenheid 
vrachtauto’s 

42% 13% 5 

Openbare parkeergelegenheid 
personenauto’s 

52% 36% 14 

Verlichting op het bedrijventerrein 87% 97% 38 

KVO-werkgroep 100% 97% 20/18* 

Ondernemersvereniging  100% 97% 22/16* 

Brandweer 100% 92% 14/22* 

Gemeente 82% 77% 13/17* 

Politie 100% 85% 13/20* 

Signalen opgevangen omtrent deze 
vormen van criminaliteit 

0% 26% 1/9* 

Aandacht voor dit onderwerp binnen 
het KVO 

96% 85% 33 

RI&E uitgevoerd  46% 82% 20/12** 

 



12. Volledig resultaat enquête Cereslaan / De Beemd  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



31. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn?5 antwoorden 

Bezoekers van de fysio botsen tegen auto's van onze medewerkers tijdens parkeren (2x in het 
afgelopen jaar) 
 
Veel vrachtverkeer die niet al te netjes rijden 

  
Met terugsteken van trailers is de weg duidelijk te druk. Er staan nog eikenbomen in de weg die een 
grotere insteek niet mogelijk maken. Dit is niet veilig. Verder wordt er veel te hard gereden zelf 
ingehaald op een veel te drukke kruising Kruishoekstraat / Zoggelsestraat. Dat zal straks met nieuwe 
woonwijk voor de deur een nog knellender probleem veroorzaken. 
nieuwe woonwijk De Erven in combinatie met aanrijroute Kruishoekstraat is levensgevaarlijk 
geworden 
 
1. Op het bedrijventerrein worden veel aanhangers van vrachtwagens geparkeerd om op een later 
moment (dagen, maar soms ook weken) te worden opgehaald (zgn. rangeren). Daarnaast 
overnachten vrachtwagenchauffeurs in hun cabines op het bedrijventerrein.  
2. Er wordt heel hard gereden op de Voorste Groes, wat in combinatie met schoolgaande jeugd 
(route Vinkel - Oss) gevaarlijke situaties oplevert.  
3. Autorijscholen gebruiken de Voorste Groes voor vrachtwagenlessen / vrachtwagens nemen in de 
Voorste Groes thv Totech een bocht achteruit (niet duidelijk waarom? Kunnen immers ook een 
rondje rijden?) 
 

 

 



 

36. Welke onderwerpen zou u in het kader van openbare orde en veiligheid 

graag behandeld willen zien tijdens een bijeenkomst?39 antwoorden 

 groenvoorzieningen 

 reparatie wegdek. Duurt te lang, huizen gaan scheuren door vrachtverkeer over de diverse 
(laag liggende) putdeksels 

 veiligheid 

 Algemeen camera toezicht op toegangswegen industrieterrein. 

 Veiligheid 'burger verkeer' rondom kruishoekstraat na toekomstige woningbouw. 

 Eikenbomen Kruishoekstraat en Zoggelsestraat. Zorgen voor veel bobbels en bulten. Dit is 
lastig bij te houden. Veel last van processierups in Kruishoekstraat. 7 mensen met 
allergische reactie op de zaak gehad, dat is zeer veel. Liefst gedeelte eikenbomen eruit en 
ander groen voor terugplaatsen. Eikenbomen voor het pand eruit om daar grotere ingang te 
kunnen maken voor inrijden met trailers. De weg is nl erg smal. Zou fijn zijn als de weg wordt 
verbreed op Kruishoekstraat. 

 Zoggelsestraat en Kruishoekstraat wordt hard gereden is veel verkeer. 

 Wat te doen aan de ontsluitingsweg, overlast vrachtwagens en gladheidbestrijding. 

 verkeersveiligheid kruishoekstraat nabij nieuwe woonontwikkeling de erven 

 leegstaande panden 

 afval dumpen 

 Gras maaien / goten onkruid vrij houden 

 Straatvuil en parkeerbeleid 

 Verkeersveiligheid 

 
37. Heeft u nog opmerkingen, suggesties of reacties over o.a. 
veiligheid op uw bedrijventerrein? 
 

 Snelheid mag wel iets aan gedaan worden. Er wordt soms behoorlijk hard gereden 

 Uitgebreidere parkeerverboden na Heesch West? 

 camera toezicht op toegangswegen industrieterrein 

 Eikenbomen Kruishoekstraat en Zoggelsestraat. Zorgen voor veel bobbels en bulten. Dit is 
lastig bij te houden. Veel last van processierups in Kruishoekstraat. 7 mensen met 
allergische reactie op de  



 zaak gehad, dat is zeer veel. Liefst gedeelte eikenbomen eruit en ander groen voor 
terugplaatsen. Eikenbomen voor het pand eruit om daar grotere ingang te kunnen maken 
voor inrijden met trailers. De weg is nl erg smal. Zou fijn zijn als de weg wordt verbreed op 
Kruishoekstraat. 

 Zoggelsestraat en Kruishoekstraat wordt hard gereden is veel verkeer. 

 Wild parkerende vrachtwagens weren op het bedrijventerrein 

 boomwortels die wegdek opduwen, al jaren bekend, geen actie. 

 De riolering laat soms te wensen over 
 

 

 

 


