
 

 

 

Overleg 26 oktober 2019 in de Blokhut Sibbe  

Wij als bewoners van de Beckerswei zijn samen geweest  om te kijken  en bespreken waarin wij  “ de 

Beckerswei”  kunnen verbeteren zodat onze straat mooier, leefbaardere en veiliger kan worden. 

Onder leiding van Dhr Frans Keulen zijn we gaan brainstormen en zijn wij gezamenlijk tot de onderstaande 

knelpunten  en ideeën gekomen. 

  Knelpunt Idee / Oplossing 

1 We missen het bord DOODLOPENDE 
STRAAT bij de ingang van de 
Beckerswei 

 

Bord plaatsen 

2 Bij het uitrijden van de Beckerswei is er 
slecht zicht naar rechts en het verkeer 
komend van links rijdt vaak te hard en 
geeft geen voorrang

 

Wegindeling richting Gatsestraat veranderen ( 
minder trottoir aan de kant van de Beckerswei en 
meer trottoir aan de overkant)  en dan een betere 
aanduiding dat er verkeer uit de beckerwei kan 
komen en een verkeersremmende maatregel 

3 De ingang van de Beckerswei is te smal 
en blijft automobilisten uitnodigen om 
ondanks de gele lijnen auto's te 
parkeren

 
 
 
 
 
  

Bomen verwijderen en een trottoir realiseren met 
duidelijke gele strepen  

4 De wortels van eerste 5 bomen bij de 
ingang van de Beckerswei  zorgen voor 
beschadigingen aan de voortuinen van 
de bewoners en zorgen de bomen voor 
een slechte doorgang voor de  
 

Bomen verwijderen

 



vrachtwagens

 

 

5 de planten bakken zien er niet uit. 
Slecht onderhoud, veel onkruid en de 
rozen zien er ook niet meer mooi uit 
als ze bloeien 
 
 
 

 

Fraaiere en eventuele kleinere bloembakken, 
waarin onderhoudsarm groen geplant kan worden 
en door een kleinere bak te realiseren is er ook 
sommige plekken een parkeerplek te realiseren en 
vooral bij nr 13 is kan de oprit beter toegankelijk.  
 

 

 

6 Drempels zijn te hoog, de auto’s 
beschadigen door het schrapen, over 
de drempel (zelf met lage snelheid) 

 

Verlagen of een andere verkeersremmende 
maatregel 
 
  

7 op het plein is te weinig Parkeerplek 
 
 

 

Efficiënter indelen en een open bestrating als 
parkeerplek aanduiden, waardoor regen water in 
de grond kan lopen  

 
8 De vuilbakken hebben een te grote 

opening waardoor voorbijgangers er 
makkelijk huisvuil in deponeren

 
 
  

opening verkleinen en mooiere vuilbakken zou 
gewenst zijn. 

9 In en naast het voetpad is de 
groenvoorziening een wilde bedoeling 

Groen verfraaien en extra verlichting 
 



en 's avonds te donker

 
    

10 De bomen in de straat zijn te groot 
geworden waardoor de bestrating 
omhoog geduwd wordt. En neemt licht 
weg. Ook de zonnepanelen krijgen hier 
te weinig energie door 

 

Bomen vervangen 

 

11 De Boom op het plein neemt ook veel 
licht weg en duwt veel bestrating 
omhoog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

???? 

12 Straatwerk veel verzakkingen, er blijft 
bij regen veel water staan

bestrating vernieuwen. Hergebruiken is 
onmogelijk, stenen zijn daar te bros voor 
geworden. Ook zou dan een mogelijkheid zijn om 
de goot in het midden van de weg te maken, zodat 
bewoners dit niet meer voor hun oprit hebben. En 
idee om  dan meteen hemelwater te scheiden 



 

 

  

 

 

  
12 Lantaarnpalen mogen ook wat fraaier

 

  

13 parkeergelegenheid (  Sibbe algemeen) 1 richting verkeer maken in Sibberkerkstraat 
Gatsestraat, Dorpstraat en St Rosastraat maken, 
zodat er aan een zijde parkeerhaven kunnen 
komen 

 

 


