
Totaaloverzicht resultaten enquête 2022 Cereslaan - de Beemd 

 

Responseis 

Bedrijventerrein Enquête Aantal ondernemingen * Certificeringseis Respons absoluut In 
procenten 

Cereslaan / de Beemd 2022 82 30% 26 32% 

 

Totaaloverzicht resultaten 

.Veiligheidsbeleving Cereslaan /  De Beemd  

 2019 2022 Abs. 

Gevoelens van onveiligheid in 
bedrijfspand of eigen terrein  

21% 31% 8 

Gevoelens van onveiligheid in de 
directe omgeving van het bedrijf. 

13% 15% 4 

Overlast  54% 58% 15 

Graffiti  
15% 

0% 0 

Vernieling 4% 1 

Poging tot inbraak 18% 12% 3 

Inbraak bedrijfspanden  10% 8% 2 

Inbraak auto’s 8% 8% 2 

Brandonveilige situatie 5% 8% 2 

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

13% 15% 4 

Aangifte en meldingenbereidheid 21% 19% 5 

Onderhoud en beheer  62% 70% 18 

Ontsluiting bedrijventerrein 87% 4% 1 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
31. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? 

 

Sluis Bosschebaan; dit gaat een keer fout! Wie verzint zoiets? 

Er wordt te hard gereden over de Kruishoekstraat. 

wegversmalling bosschebaan vooraan bij de runstraat. 

DHL distributie punt 

 

 



 

 

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

willen zien tijdens een bijeenkomst? 



 

Erg veel snelheidscontroles op het bedrijventerrein waardoor we behoorlijk wat bekeuringen 

hebben ontvangen. Op zich goed dat je controleert maar het stoort medewerkers wel. 

Statistieken van de verschillende incidenten en voorvallen en lessen die daaruit getrokken 

kunnen worden. 

Fietspaden en openbare verlichting ivm Vracht- en bouwverkeer , Industrie terrein ligt midden in 

een nieuwe woonwijk de Erven 

Parkeerhinder en overlast rondzwervende kinderen en arbeidsmigranten 

groen onderhoud en opruimen zwerfvuil ( veel Mac Donald 

Omgang met overval / agressie 

Op de Cereslaan, zeker voor de panden Cereslaan 20-34 is het te druk met parkerende 

carpoolauto's waarover de gemeente al jaren aangeeft dat er een plan bestudeerd wordt in 

overleg met Rijkswaterstaat maar ik hoor daar al lang niks concreets over. 

Signaleren ongewenste situaties en opvolging wijkteam 

betere parkeergelegenheid op het industrieterein 

parkeeroverlast aan de Cereslaan en het industrieterrein aan de voorste groes. Nu parkeren ze 

vaak hier op het terrein zelf om geen boete te krijgen op de Cereslaan. Daarnaast 

gladheidsbestrijding na sneeuwval 

Parkeren voornamelijk personeel DHL 

 

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

bedrijventerrein? 

 

graag een volledig parkeerverbod/stopverbod op openbare weg, bereikbaarheid soms erg 

slecht, meerdere plekken soms onbegaanbaar door geparkeerd of lossende vrachtwagens, 

ondanks te smalle straten wordt er toch veelvuldig op de weg geparkeerd en gelost. 

Het onkruid groeit erg hard dit jaar. 

camera's lang de weg 

Ja, aanpakken hard rijden 

Meer truck parkeerplaatsen 

maak me zorgen over ontsluiting, en gaan zaken veranderen maar wij horen daar te weinig van 

Ergens een groot parkeerterrein maken voor vrachtwagens, bijvoorbeeld bij Heesch West 

 



 

 


