
 
 
Vervolg bijeenkomst 19 december 19.00 – 20.00 uur 
Bespreken van de actiepunten van het overleg op 19 juli 2022. 
 
Aanwezigen: Werkgroep Veiligheid Beringe en Paul Wijers, Luuk van Lier, Ad Blom, Anneke Lintjens 
van Gemeente Peel en Maas. 
 

- Onderhoud weg Kanaalstraat (o.a. drempel Peelstraat) (wegbeheerder, Luuk) 
Luuk heeft toelichting gegeven over de onderhoudswerkzaamheden in de Kanaalstraat.  
Dit werk wordt opgeknipt in 2 fases. De verwachte duur van de werkzaamheden is 2 tot 3 weken 
per fase.  
 
Vragen/ opmerkingen vanuit Werkgroep Veiligheid Beringe: 
- Kijk goed naar de knip van de fases i.v.m. doorstroom van verkeer. Misschien het kruispunt 
Peelstraat vrij houden bij fase 1. 
- Kijk ook naar de doorgang bij het 5x beringen monument. Hier fietsen veel fietsers over de stoep 
(ze pakken de kortste route). 
- Graag contact opnemen voor de werkzaamheden met Kanaalstraat familie Teeuwen / Bruijnen. 
 
Luuk neemt deze opmerkingen mee. Zodra er meer bekend is over de uitvoering worden 
bewoners, bedrijven en het dorpsoverleg geïnformeerd via een brief.   
 
 
- Prognose over de inrichting gedeelte Kanaalstraat van 50 km naar 30 km 

(wegbeheerder, Luuk) 
De prognose is door Luuk toegelicht. Een totale herinrichting vind pas plaats als de weg is 
afgeschreven. Einde levensduur van een weg zal worden bereikt na ca 30 a 40 jaar. De laatste 
reconstructie die heeft plaatsgevonden is van 2007. In theorie zou de eerst volgende herinrichting 
gaan plaatsvinden tussen 2037 en 2047. Tot deze periode zal er tussendoor wel onderhoud gepleegd 
gaan worden. De prognose is dat er binnen nu en 5 jaar wel een keer een nieuw laagje asfalt op het 
asfalt moet komen. Hier ligt dan een kans om bredere fietssuggestiestroken te maken. Een 
mogelijkheid kan dan zijn om de weg dan van 50 naar 30 km te maken, met bredere 
fietssuggestiestroken. 
 

- Voetverbinding richting Grashoek (adviseur verkeer, Ad) 
Ad heeft toegelicht waarom er geen voetverbinding komt.  
 

- Voetpad KBO op het plein (adviseur verkeer, Ad) 
Ad heeft toegelicht waarom wij adviseren hier geen voetpad aan te leggen. Ad koppelt dit ook nog 
terug aan Toon Tnuijen. Peter van Horen heeft het telefoonnummer doorgegeven.  
 

- Stand van zaken project Meijelseweg binnen bebouwde kom incl. rotonde en 
komremmers Noordervaart en Noorderbaan (projectleider, Paul) 

Paul heeft de stand van zaken toegelicht. De voorbereidingen starten in Q1 van 2023 en dan start ook 
het communicatie traject naar bewoners, belanghebbenden, dorpsoverleg. In de vorm van 
informatiebrieven, bewonersavonden etc. 
 
 
Afsluitend is afgesproken om verdere communicatie te laten verlopen via de projectleiders van de 
projecten of werkzaamheden. De juiste contactpersonen geven wij altijd aan in de informatiebrieven 
en op onze website.  
 
 


