
Input WIU wijk- en dorpsraden: Wensen en knelpuntenlijst Openbare Ruimte - Ledeacker 15 januari 2023

nr. Wijk/dorpsraad Locatie (duidelijk afbakenen)

Knelpunt, probleem omschrijven Mogelijke oplossing aangegeven door wijk-dorpsraad
Eigen prioriteit 
wijk-dorpsraad

Eventueel eigen bijdrage 
vanuit 
leefbaarheidsbudget Reactie gemeente

1 Ledeacker Bouwweg Den Dries, Den Akker en Den Berk De ontsluiting Den Dries richting noorden 
Hoenderstraat is reeds 30 jaar een bouwweg. 

Herinrichting bouwweg Den Dries, Den Akker en Den Berk in 
samenspraak met een buurtcommité.

2

2 Ledeacker Tweede ontsluiting woonwijk Den Dries Buurtbewoners ervaren de ontsluiting van de 
woonwijk Den Dries als onveilig door te weinig in-
/uitvalswegen. Brandweer heeft in het verleden 
door de ongelukkige ontsluiting schade gehad aan 
haar voertuig.

Tweede ontsluiting wijk Den Dries richting zuiden via de straat 
Nullen. Reeds overleg gehad met ambtenaren van RO en 
verkeer. Naar onze mening te weinig prioriteit. Gedacht kan 
worden om alvast een fietsontsluiting te realiseren voor de 
schoolgaande jeugd.

1 Woonvisie met tweede 
ontsluiting reeds met 
eigen middelen opgesteld 
door een 
stedebouwkundig bureau.

3 Ledeacker Verlichting fietspad Vrijstraat - Sint Anthonisdijk Vanuit Rijkevoort richting Ledeacker via de Sint 
Anthonisdijk - Vrijstraat houdt de verlichting 
fietspad bij de voormalige gemeentegrens op. Dit 
wordt als onveilig ervaren.

Verlichting aanbrengen 1

4 Ledeacker Uitbreiding woningbouw Den Dries Er zijn geen woningbouwlocaties in Ledeacker. Door de dorpsvereniging is medio 2018-2021 een woonvisie 
opgesteld. Ook door initiatief van de dorpsvereniging is er grond 
verkocht aan de gemeente. Tevens zijn deze locaties 
aangewezen in het door de vm gemeente Sint Anthonis 
vastgestelde woningbouw exploitatieplan. Deze gewenste 
ontwikkeling is recentelijk nog besproken met wethouders De 
Bruin en Janssen - Van Gaal. Er is behoefte aan zelfbouw, niet 
enkel voor projectontwikkelaars.

1 Woonvisie reeds met 
eigen middelen opgesteld 
door een 
stedebouwkundig bureau.

5 Ledeacker Trillingshinder Dorpsstraat / N602 Sinds de reconstructie van de Dorpsstraat / N602 
ervaren meerdere direct aanwonenden meer 
trillingshinder vanwege zwaar wegverkeer 
(tractoren/vrachtwagens) dan voor de 
reconstructie. 

Inventarisatie / onderzoek naar trillingshinder bij aanwonenden. 
Na gelang de uitslag/resultaten bekijken welke acties er 
mogelijk zijn.

2 Een belevingsenquete kan 
door de dorpsvereniging 't 
Leker georganiseerd 
worden. 

6 Ledeacker Kerkplein Dorpsstraat De kerk wordt verkocht. Onduidelijk is wat in de 
toekomst met het kerkplein gaat gebeuren.

We willen het kerkplein in de huidige staat behouden, ondanks 
de toekomstige verbouwing. Dit plein is een beeldbepalend 
object voor Ledeacker.

1

8 Ledeacker Tovensche Beek Het ommetje langs de Tovensche Beek is 
afgekapt, aangezien het Waterschap een stuk 
grond nog niet heeft aangekocht. Abrupte 
afkapping van de wandelroute.

Waterschap alsnog de toegezegde grondaankoop te regelen, 
zodat het ommetje weer hersteld kan worden.

9 Ledeacker Algemeen Het dorp Ledeacker heeft samen met de IVN De 
Maasvallei het doel gesteld om veel bomen/groen 
aan te planten.

Meer bomen en groen in de bebouwde kom, en het 
buitengebied van Ledeacker.

2 Bomem en aankoop wordt 
via IVN De Maasvallei 
georganiseerd.

10 Ledeacker Dorpsstraat / N602 Afwerken / oplossen openstaande punten na 
reconstrucie N602

Werkgroep N602 heeft nog een lijst met openstaande punten / 
klachten. 

1

11 Ledeacker Voormalige kermis stroomkast op het Stippent Stroomkast wordt op die locatie niet meer 
gebruikt. 

Verplaatsing van voormalige kermis stroomkast naar een locatie 
bij 't Dorpshuus en de voormalige basisschool Willem 
Christiaans. 

3

12 Ledeacker Fietspad Vrijstraat - Sint Anthonisdijk Fietspad is heel slecht en gevaarlijk. Opkomende boomwortels verwijderen en fiestspad opnieuw 
asfalteren. Eventueel combineren met punt 3.

1

13 Ledeacker groen nullen fietspad bomen nabij Rongen Nullen 14 zijn verwijderd Gemeente 2 extra blokken plaatsen. Toestemming verlenen om 
gaas te zetten. Palen leveren. Daarna planten wij bomen via 
PlanBoom

2

14 Ledeacker Bomen halfverharde weg Nullen / Ullingen Vorig jaar 5 bomen geplant. Daar kunnen er meer 
staan op goede afstand van elkaar zodat 
agrarische voertuigen enkaar makkelijk kunnen 
passeren

Herondeerzoek of er toch niet voldoende ruimte is.

2
15 Ledeacker bomen fietspad Ledeackersestraat/ Mgr Bekkersstraat paal bij entree aan beide zijden of verschuiven 

stenen. Om PlanBoom aanplant daar te 
beschermen.

Plant van PlanBoom boompjes begin februari, palen/blokken om 
autos te weren eerder

2
16 Ledeacker boom hoek Dorpsstraat en Toven Wordt meegenomen bij inboet elders in Ledeacker 2
17 Ledeacker 2 bomen Dorpsstraat planten Bij nummer 14 Is een boom gekapt en niet 

herplant. Nabij van Hees (10) is een boom bijna 
dood. De vraag is of er daar geen twee geplaatst 
kunnen worden

Inboet voorjaar 2023 volgens dhr Custers

2
18 Ledeacker Herplaatsen of weghalen van bord bebouwde kom bij 

Jansen. 
Bord staat verkeerd waardoor voor mensen 
onduidelijk is waar Ledeacker en Sint Anthonis 
beginnen. Bord 50 mag eventueel blijven

1
19 Ledeacker Bomen Langs Toven vanaf de Quayweg links planten Berm is 3 meter breed, dus kunnen er gemakkelijk 

bomen staan.
Plant in het voorjaar 2023 volgens Custers

2
20 Ledeacker Kerkveld en MGR Bekkersstraat zandweg tot  

Ledeackersestraat 
vervangen zieke en dode bomen Inboet voorjaar 2023 volgens dhr Custers

2
21 Ledeacker Aanplant PlanBoom boompjes Bouwweg Den Dries, 

Hoenderstraat nabij de Hoenderstraat
De wilde planten die daar staan voldoen niet aan 
de wensen van de buurt. 

Beeld kan worden verbetert door PlanBoom boompjes. Op 
redelijke afstand van de bouwweg zodat die kan worden 
gereconstrueerd (zie 1)

2

22 Ledeacker kermisterrein Stippent boom planten In plantsoen bij rioolgemaal Plant dooor gemeente volgens dhr. Custers 2
23 Ledeacker berk vervangen park de Laan 1 berk is niet aangegroeid deze kan worden 

vervangen. Gemeente doet beheer van deze 
bomen. 2

1=hoog
3=laag


