
Totaalresultaten enquête 2019 ’t Retsel 

Responseis 

Bedrijventerrein Enquête Aantal ondernemingen * Certificeringseis Respons absoluut In 
procenten 

Retsel 2019 65 30% 24 37% 

 

Totaaloverzicht 

.Veiligheidsbeleving Retsel   

 2016 2019 
 

Abs. 

Gevoelens van onveiligheid in 
bedrijfspand of eigen terrein  

6% 17% 4 

Gevoelens van onveiligheid in de 
directe omgeving van het bedrijf. 

8% 21% 5 

Overlast  19% 50% 12 

Graffiti 3% 
9% 

0% 0 

Vernieling 8% 2 

Poging tot inbraak 8% 8% 2 

Inbraak bedrijfspanden  0% 4% 1 

Inbraak auto’s 3% 4% 1 

Brandonveilige situatie 11% 8% 2 

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

33% 33% 8 

Aangifte en meldingenbereidheid 14% 17% 4 

Onderhoud en beheer  89% 71% 17 

Ontsluiting bedrijventerrein 57% 75% 18 

Gladheidbestrijding 74% 75% 18 

Bewegwijzering naar het terrein 89% 96% 23 

Bereikbaarheid openbaar vervoer  97% 100% 24 

Bewegwijzering op het terrein 88% 100% 24 

Openbare parkeergelegenheid 
vrachtauto’s 

39% 25% 6 

Openbare parkeergelegenheid 
personenauto’s 

44% 38% 9 

Verlichting op het bedrijventerrein 91% 96% 23 

KVO-werkgroep 94% 96% 23/9* 

Ondernemersvereniging  96% 96% 23/9* 

Brandweer 92% 100% 11/13
* 

Gemeente 90% 88% 10/11
* 

Politie 88% 100% 11/13
* 

Signalen opgevangen omtrent deze 
vormen van criminaliteit 

- 46% 11 

Aandacht voor dit onderwerp binnen 
het KVO 

- 92% 22 

RI&E uitgevoerd   53% 9 

 



13. Volledig resultaat enquête Retsel 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

31. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? 
 

 Er word te hard gereden in onze straat (Retselseweg). 

 Aan de Dodenhoekseweg ligt voortaan een verkeerssluis, die is gevaarlijk voor alle 
verkeersdeelnemers. Vrachtwagens kunnen de slinger amper nemen doordat hij zo smal/kort 
is. Je moet er slingerend door, op het fietspad gedeelte kun je niet fietsen, want daar liggen 
allemaal stenen van de oprit van de betreffende buurtbewoner, waardoor je onderuit glijdt. Je 
kunt ook niet over het fietsgedeelte fietsen als er verkeer doorheen rijd, want zij moeten zo 
slingeren om er door te komen, dus komen ze over het fietsers gedeelte. 

 uitrit fietspad Eikenhoek/Morgenstond 

 Er word veel te hard gereden op de Retselseweg 

 hard rijden en te gemakkelijk op en af het industrieterrein mogelijk, waardoor verkeerde 
personen een te gemakkelijke op en afgang hebben. 

 Kruispunt retsel/brouwersstraat. Beter de 4e poot aan de rotonde. Maakt het veiliger. 

 snelheid 

 Die nieuwe wegversmalling in de dodehoeksestraat slaat nergens op, omdat daar 2 mensen 
klagen hebben er nu honderden mensen last van omdat dit zogenaamde zware verkeer nu 
door de Eikenhoek, Kerkstraat/nobisweg of Torenstraat rijdt. Dat is gewoon ronduit dom en 
zeker geen verbetering van de veiligheid 

 Snelheid retselseweg 



 

 

 



 

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

graag behandeld willen zien tijdens een bijeenkomst?  

 cameratoezicht op toegangswegen bedrijventerrein. 

 brandpreventie 

 het hard rijden in de straat, soms komen ze wel met 80 km door de straat gereden, terwijl het 
hier maar een 30 km zone is. 

 toegangscontrole 

 drugsbeleid met als gevolg rondhangende jongeren 

 het hard rijden en de makkelijke op en afgang na werktijden. dit ivm criminaliteit 

 Bewoning van bedrijfspanden door niet bedrijf gerelateerde personen (oa Polen) 

 Industrieterrein met slagboom te werken is 

 4e poot aan de rotonde 

 ontsluiting van het industrieterrein 

 Camera systemen bij op en afrijden van het Retsel, we kunnen erop wachten dat we aan de 
beurt zijn van het boevengilde met de uitstekende ontsluiting. Zonder maatregelen worden we 
een doelwit. 

 En de genoemde wegversmalling 

 snelheid 

 toegang tot het bedrijventerrein 

 parkeergelegenheid 

 camera bewaking verkeer op en af industrie terrein 

 Snelheid 

 parkeeroverlast De Morgenstond 1 t/m 9, onverzichtelijke situatie, wordt aan 2 zijden 
geparkeerd(slalommen) 

 snelheid van het verkeer 

 


