Ergernissen

1. Wat is uw ergernis-top 3?
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1.1 Met je voet in hondenpoep
stappen in je eigen buurt
1.2 Geluidsoverlast 's nachts
van jongeren bij het stappen
1.3 Lange wachtrijen bij de
kassa in de supermarkt
1.4 Verkeersoverlast tijdens
evenementen
1.5 Achtergelaten rotzooi bij
evenementen of in de
openbare ruimte
1.6 Langzaam verkeer dat voor
je rijdt op de weg
1.7 Fietsers en brommers
zonder licht
1.8 Anders

1.8

Anders namelijk:
























Achteloos weggegooid afval in de buurt, met name in de speeltuin.
Als een voetganger op het knopje drukken bij het stoplicht, maar dan toch gewoon meteen
door het rood lopen...andere weggebruikers staan daarna voor niets te wachten als het groen
wordt voor de voetgangers!
Altijd drukte bij de twee uitgangen" met de auto vanuit boxtel oost in de spits"
Asociaal geparkeerde auto`s waarvan de bestuurder gewoon minachtendzijn naar de bewoners
in de straat. Meestal staan ze op plaatsen waar op korte afstand ruime parkeergelegenheid is.
Asociale inwoners van Boxtel
Auto`s die te hard rijden in woonwijken met veel kinderen
Betaald parkeren
Buitengebied bomen en slecht onderhoud kanten
Dat mensen hun oud papier buiten zetten, en vervolgens niet wordt opgehaald, zodat het de
hele straat door waait
De overheid
De stank van hondenpoep
Drukke toegangswegen naar het dorp/industrieterrein
Een niet meedekend gemeentebestuur
Fietser in het dorp m n Rechterstraat
Fietsers én voetgangers op hetzelfde stuk Rechterstraat in Boxtel; 3 Fietsers die tegelijk op hun
mobieltje staren
Fout geparkeerde auto`s waar na meerdere melding de politie nog niets doet
Geen ergernissen.
Geen richting aangeven
Glas op straat na het weekend
Hardrijders in de woonwijken
Heel lastig om laat taxis te krijgen binnen Boxtel
Herrie van Treinen en vliegtuigen
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Het fietspad in de Rechterstraat te hoogte van de Hema
Het harde rijden in de dr v Helvoortstraat
Het uit komen laten van honden en deze los mlaten lopen zodat ze in mijn tuin kunnen komen.
Deze mensen komen met de auto en met meerdere honden uit heel Boxtel naar Nieuwland
Het wachten voor de dubbele overweg en de gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan
Het weg halen van de prullenbakken in Boxtel, bv. op Lierenland
Hoge snelheden in 30 km zone
In de poep stappen in het centrum, en het te hard rijden in wijken waar veel kinderen wonen,
en de schijndelseweg die veel geld heeft gekost en niet over na gedacht is , en een zwembad
waar niet over na gedacht is...te klein voor Boxtel zonder buitenbad..zoveel mogelijkheden die
ze hebben laten liggen om meer omzet kunnen genereren en voor de Boxtelaren veel fijner had
kunnen zijn denk aan de horecagelegenheid en een mooi terras buiten.
In de Rechterstraat oo de fietsers letten
Klagende mensen
Kleine kinderen `savonds op straat
Luidruchtige buren
Mensen die altijd lopen te klagen en geen geduld hebben
Mensen die expres rommel op straat gooien
Muziek vooral de bas van evenementen en vanuit auto`s op de parkeerplaatsen [`s nachts ]
Niet fatsoenlijk kunnen parkeren in je eigen straat
Niet op de lange termijn denken politiek
Onduidelijke situaties
Onkundig bestuur
Ontbreken afvalbakken - groen wat niet gesnoeid wordt
Onvoldoende parkeerplaatsen centrum
Openingstijdens winkels en bank centrum
Rotondes voor fietsers. Fietsveiligheid
Slecht onderhoud trottoir en fietspaden
Slecht onderhouden trottoirs en wegen
Slechte reactietijd van de Gemeente
Stap
Te hard rijden
Te snel rijden in een 30km zone
Te weinig politie die controleert
Trage reparaties in straatbeeld
Treinlawaai dag en nacht
Vandalisme
Vandalisme op en rondom de sportvelden
Wachten bij dubbel spoorwegovergang of drukke kruispunten
Weinig goals om te voetballen.bij de ki derboerderij zou prima plek zijn.
Zeer slecht onderhoud van bomen in de straat, er zou geen geld voor zijn maar in het
buitengebied wordt wel gesnoeid!
Zwerfafval op straat
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