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Plan Heer van Selis. https://www.vanwanrooij.nl/boxtel-heem-van-selis/  

 

• Gewenste emissie zone A2 300m. Beleid luchtkwaliteit Boxtel dateert van 2011. In hfdtsuk 2.4 wordt 

geadviseerd een strook van 300m langs de snelweg vrij te houden. Het betreft dan kwetsbare groepen als 

kinderen (scholen) en zieken (huizen). Hoe zit dat dan voor gezinnen met kinderen die daar gaan wonen? 

• Breedte voor SFR route vrijhouden. Het huidige profiel voldoet niet aan de veiligheidseisen met 

aanliggende fietspaden. Daar moet een schrikstrook van ca 50cm tussen komen. Met een snelfietsroute 

moet het fietspad zelf breder worden afhankelijk keuze éénzijdig tweerichting of tweezijdig. Zie pag 2 

• Aansluiting op rotonde in samenhang met Baandervrouwenlaan. Vergt ruimte van het P-terrein Ketting. 

Het voorstel hierboven is niet haalbaar i.v.m. kruising B. Vrouwenlaan direct na de rotonde. Zie pag. 2 

• Capaciteit mvt/etmaal door Dukaat wordt aanzienlijk hoger. Aparte fietsverbinding nodig. Dit in 

combinatie met (Basis) schoolroute naar Selissenwal, Centrum en Oost. Tijd voor een basschool 

voorziening in Munsel-Selissen. 

• Gewenste hoofdfietsroute door wijk 4 voor fietsverkeer met fietsers in de voorrang. Deze route gaat over 

in fietsstraat door Duit-Statendaalder-Souverein.  

• Garages zijn zichtbaar ingetekend. Hoe ziet het met de fietsbergingen voor woningen zonder garage? 

Bouwbesluit 2012. Blangrijk is ook de toegankelijkheid. Zijn deurbreedte en paadjes achterom voldoende 

voor een bakfiets met kinderen. 

• Speelruimte voor kinderen? Waar zijn deze voorzien? Is dat bij de letter S?  

• Gewenst wandel-fietspad langs het scherm van de A2, liefst doorlopend naar Scheidinsweg Munsel. 

In oost en Munsel wordt het wandel-fietspad veel gebruikt voor even een rondje. 
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Ovatonde en samenhang met SFR 

 

Het  huidige 2R fietspad [3m breed, SFR] aan westzijde. Aanliggend fietspad langs Bosscheweg 

oostzijde vervalt vanuit rotonde Dukaat. De ovatonde in 2 baans uitvoeren.  


