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Inleiding 
Ver na de sluiting van het ‘Ophaalmoment’ voor verkeersklachten, -opmerkingen, etc. in het kader van 
de Actualisatie Mobiliteitsplan, heeft Buurtschap Schoor (Corry Franssen) nog de resultaten van een 
verlate inventarisatie/enquête aangeleverd. Deze worden alsnog met hen besproken, om te bekijken 
in hoeverre hieraan nog tegemoet kan worden gekomen. 
 
Het eerder (op 30 augustus 2019) toegezonden ‘Verslag inventarisatie buurt april 2019 aangaande 
verkeer in buurtgenootschap Schoor’ vormt de basis voor het overleg. 
 
Bespreking 
De categorieën uit de enquête worden ook hier t.b.v. de bespreking aangehouden: 
 
Snelheid 
Er wordt hard gereden! Men vindt dat de gewenste snelheden (snelheidslimieten) onvoldoende 
worden aangegeven (zie ook Onderhoud). Aanduiding middels een wegmarkering is gewenst. Tevens 
wordt voorgesteld om een of meerdere smiley (DSI’s) aan te brengen om daarmee de weggebruiker 
bewust te maken van de gereden snelheid. 
 
Spiegels 
Omdat spiegels vaak niet werken (men weet niet goed hoe erin te kijken, ze beslaan/bevriezen vaak) 
wordt voorgesteld om op de volgende plaatsen weer de blokmarkering terug te brengen, om 
weggebruikers extra te attenderen op wegen van rechts: 

1. Aansluiting Arishoek op Kraan 
2. Aansluiting Kraan op Kraan (t.h.v. komgrens). 

 
Fietsroutes 
M.n. de route (Schoor) tussen de Schoorbrug en het viaduct over de A2 heeft aandacht nodig. 
Voorheen waren de fietssuggestiestroken rood, maar na een nieuwe slijtlaag (jaren geleden) is de 
rode markering niet meer teruggekomen. Het verzoek om dit nu alsnog te doen. 
 
Met betrekking tot dit traject wordt aangegeven dat tijdens momenten van sneeuw de weg wel wordt 
vrijgemaakt, maar de fietsstroken langs de drempels niet. Hierdoor rijdt schoolgaande jeugd dan over 
de drempels (en niet er langsaf) waardoor verkeersgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarom het 
verzoek om in voorkomende gevallen ook de fietsstroken schoon te maken. 
 
Openbare verlichting 
Diverse masten zijn defect, onder andere bij de Waterkrachtcentrale. De route langs het kanaal zou 
moeten worden verlicht. Is nu erg donker terwijl er schoolgaande jeugd (naar Citaverde Nederweert) 
rijdt. De verlichting over heel Schoor zou LED moeten zijn. Het viaduct over de A2 is onvoldoende 
verlicht, evenals de weg Kraan en de omgeving van de sluis, nadat er niet meer geschut wordt. 
 
Onderhoud 
Naar verwachting zijn als gevolg van de recente werkzaamheden aan Sluis 15 de wegkanten ter 
hoogte van de Waterkrachtcentrale heel erg slecht. Er zitten gaten in die mogelijk gevaarlijk zijn voor 
het verkeer. Slechte wegkanten zijn er eveneens langs de Roeventerschans en de weg Schoor. Ook 
wordt opgemerkt dat op een aantal plaatsen de bebording is ondergegroeid 
 
Zwaar verkeer 
Waarschijnlijk a.g.v. de aanwezige drempels op de weg Schoor wordt in plaats hiervan veelvuldig de 
weg Kraan gebruikt. Ook is er te veel sluip(vracht)verkeer op de Wessemerdijk. 
 
Wandelroutes 
De aanwezige wandelroutes mogen meer gepromoot worden. 
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Overige eigen suggesties 
Haalbaarheid geluidschermen A2 onderzoeken. Van de gemeente wordt aangegeven dat een hele tijd 
geleden, onder het wethouderschap van Rick van Meel, vragen zijn ontvangen over fijnstof in relatie 
tot de A2. Op het voorstel van de Gemeente Nederweert om iemand van RWS uitleg te laten geven, is 
vervolgens door de buurtschap Schoor niet meer gereageerd!!  
 
De oude zeer attractieve route langs het kanaal weer heractiveren, d.w.z. onder de randwegbrug door. 
Ook heel fijn voor wandelaars van de wandelknooppunten die nu het industrieterrein moeten 
doorkruisen. 


