
 

 

 

 

Aan: Burgemeester der gemeente Leudal 

Postbus 3008 

6093 ZG Heythuysen  

Buggenum, mei 2021 

 

 

Geachte Burgemeester, geachte mevrouw Schmalschläger,  

Wij, als bewoners van de Berikstraat richten ons tot u als portefeuillehouder Handhaving, Orde en 

Veiligheid en willen het volgende probleem onder uw aandacht te brengen. 

Graag willen wij de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Berikstraat in Buggenum bij u onder 

de aandacht brengen. De Berikstraat is een mooie woonstraat in het prachtige Buggenum. Helaas 

ervaren wij in de Berikstraat niet altijd het veilige gevoel wat juist hoort bij een woonstraat en wat 

ten kosten gaat van de leefbaarheid. In de straat wordt veel te hard gereden. Er geldt een 

maximumsnelheid van 30km/h maar ondanks dit maximum wordt er ver boven de 50 km/h gereden. 

Voor de kinderen van de basisschool, die nog hopelijk lang mag blijven, is dit extra risicovol. Het zorgt 

daar dagelijks voor gevaarlijke situatie tijdens het haal- en brengmoment van de kinderen. Ook de 

kinderen die in de straat wonen kunnen niet veilig in de straat fietsen, lopen of spelen. Verder 

veroorzaakt het onveilige situaties bij het wegrijden van onze opritten.  

Het huidige gedrag wordt veroorzaakt door de ligging en de inrichting van de Berikstraat. Deze weg is 

vrijwel vanaf het begin/einde tot aan de kerk, door een flauwe bocht en maar aan een zijde 

bebouwing, heel overzichtelijk en met maar een zijweg wat juist extra uitnodigt tot hard rijden. De 

Berikstraat is helaas niet ingericht volgens de geldende richtlijnen van Duurzaam Veilig. Wij 

verzoeken u daarom ook om de Berikstraat wél in te richten volgens de richtlijnen van Duurzaam 

Veilig. In het verleden reed over deze weg de lijnbus en was het niet wenselijk om ingrijpende 

snelheidsremmende maatregelen te treffen. Dit is inmiddels niet meer het geval. Daarom verzoeken 

wij u om de Berikstraat in te richten met snelheidsremmende maatregelen die landschappelijk 

ingepast worden en die passen bij een 30 km/h weg. Aanvullend hierop verzoeken wij u om hier door 

de toezichthouders handhavend op te laten treden. Door incidenteel handhavend op te treden zal er 

ook een duidelijk signaal af gegeven worden dat niet alles kan en men zich aan de maximum snelheid 

dient te houden. 

Het is het ons bekend dat u in het recente verleden ook onze buurt in Buggenum heeft bezocht. Wij 

zouden het prettig vinden als u nog eens hier op locatie met ons in gesprek gaat over juist deze 



 

problematiek. Indien u ons laat weten wanneer u kan komen, zorgen wij dat de koffie klaar staat. Wij 

gaan graag met u in gesprek. 

Wij hopen dat u hierop actie kunt ondernemen zodat wij ons in onze eigen straat veilig kunnen 

voelen. 

Dorpsraad Buggenum  

Werkgroep vervoer verkeer 

Ton Metsemakers     Ger Laemers 

 

 

Bewoners: 

Familie Berikstraat nr. Handtekening 

   

   

   

   

 

 


