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Gemeente Stichtse Vecht 
T.a.v. de heer Timmermans 
Endelhovenlaan 1 
3601 GR MAARSSEN 
 
 
 
Vreeland, 12 oktober 2015 
 
 
Betreft: ideeën/voorstel TOP-locatie brugwachtershuisje 
 
 
Geachte heer Timmermans, 
 
Aan ons, als bestuur van de dorpsraad Vreeland, is gevraagd om plannen en ideeën te 
formuleren met betrekking tot het Brugwachters- en Spokenhuisje. 
 
We zien graag dat het Brugwachtershuisje een TOP locatie wordt. Het vereiste aantal van 
60 parkeerplaatsen kan gesitueerd worden op het Sperwerterrein. Vandaaruit kunnen de 
toeristen en dagjesmensen wandelend en fietsend naar het brugwachtershuisje. Uiteraard 
moet daartoe een uitstekende bewegwijzering geplaatst worden. 
We zien in het brugwachtershuisje een toekomstig middelpunt van het dorp. Het zal 
worden bemand door de brugwachter en eventuele vrijwilligers die het gezicht van gastvrij 
Vreeland worden. Dat lijkt ons goed voor de Vreelanders, de middenstand, de horeca en 
natuurlijk de toeristen. In het brugwachtershuisje bevinden zich wc’s, een VVV, 
routekaartjes en een balie waar allerlei lokale producten aangeboden worden. Daarbij 
stellen wij als voorwaarde dat een en ander geen concurrentie voor de plaatselijke 
middenstand of horeca mag opleveren. 
 
De bovenverdieping leent zich uitstekend voor het houden van een kleine expositie over de 
geschiedenis van Vreeland, wellicht te breiden na het groot succes “ Sterren van Vreeland” 
in het kader van Vreeland 750 met een kleine steeds wisselende expo van lokale 
kunstenaars. 
 
Op dit moment bevindt zich buiten op het brugwachtershuisje een publicatiebord waar de 
Vreelandpost en de Dorpsraad gebruik van maken, deze willen wij natuurlijk behouden. Er 
leeft bij ons de vraag of de gemeente deze wil vervangen door een wat beter en solider 
model, te maken door een plaatselijke vakman. 
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Het Spokenhuisje aan de Raadhuislaan is op dit moment opslagplek voor de spullen van de 
plaatselijke IJsclub. Wanneer de boven genoemde bestemming op de eerste etage van het 
brugwachtershuisje te klein is voor onze wensen, kan het Spokenhuisje gebruikt worden 
vals expositieruimte Ik heb begrepen van de IJsclub dat zij in het geval van een serieuze 
bestemming voor het Spokenhuisje bereid is om plaats te maken. 
 
In de hoop dat ik u in voldoende mate heb kunnen informeren over het standpunt van het 
bestuur van de Dorpsraad Vreeland groet ik u vriendelijk, 
 
Hoogachtend,  
mede namens het bestuur van de Dorpsraad Vreeland 
 
 
 
Edo Smit 


