
Update	schouw	Vreeland	Januari	2016	
Dorpsraad	Vreeland:	Joost	de	Haan,	Edo	Smit	en		Irmgard	Michielsen		
Gemeente:	Dennis	van	Putten,	Freek	de	Rooij	en	Olivier	de	Jonge	Oudraat	

 Locatie  Onderwerp Actie Resultaat Wie Wanneer  
3 Fietspad bij de 

BP  
Oversteek fietsers naar de Singel. 
Het blijft een gevaarlijke situatie 

Kijken naar de mogelijkheden Veiligere oversteek voor 
fietsers 

Verkeer Loopt 

4 Spoorlaan Onduidelijkheid 30km/u zone borden Controle   Verkeer Wordt 
onderzocht 

  Ontbreken bruine paaltjes op de 
hoek 

Plaatsen paaltjes Uniformiteit aan paaltjes Verkeer Begin 2016 

5 Singel Nieuw asfalt en losse stoeptegels Is bekend en contact zoeken met 
aannemer  

 Freek de 
Rooij 

z.s.m. 
(verwachting 
begin 2016) 

  2: evt. bij inrit groenstrook 
doortrekken 3: Ter hoogte van nr. 54; 
blijft water staan op wegdek 

2: Onderzoeken of bewoner stuk inrit 
nog gebruikt 3: Putten controleren en 
evt. kijken of het mogelijk is om put te 
verplaatsen 

Betere doorstroming van 
het regenwater 

2: O. de 
Jonge 
Oudraat 
3: F. de Rooij 

2: Langs de 
bewoner 
3: z.s.m. 
(verwachting 
begin 2016) 

6 Duinkerken Ter hoogte van nr.11 kuilen in 
wegdek 

Melden   F. de Rooij z.s.m. 
(verwachting 
begin 2016) 

  Onlangs geplaatste paaltjes 
vervangen door verhoogde 
stoeprand, zoals aan de zuidzijde. 
Graag uniformiteit in paaltjes, hekjes, 
etc. 

Vervangen door verhoogde 
trottoirband zoals voor de 
Nederlanden. 

Uniformiteit  Verkeer Onderzoeken 
bij wie dit ligt. 
Moet het uit 
CLB 
2016/2017?  

7 Fetha Ter hoogte van nr. 8 losse 
stoeptegels bij inrit 

Ondergrond controleren en zand 
storten 

 F. de Rooij  z.s.m. 
(verwachting 
begin 2016) 

  Trottoir hoek Fetha slecht   Nader te bepalen  F. de Rooij z.s.m. 
(verwachting 
begin 2016) 

  Dode bomen bij bushokje/dorpshuis Herbeplanting van bomen 
 

 D.van Putten Voor 1 april’16  

8 Breedstraat Bestrating Kijken naar oplossing kieren in het 
wegdek 

 F. de Rooij 
 

z.s.m. 
(verwachting 



begin 2016) 
9 Klapstraat  Bestrating Kijken naar oplossing kieren in het 

wegdek 
 F. de Rooij z.s.m. 

(verwachting 
begin 2016) 

10 Kerkplein Noord Vlak uitvoeren zonder stoepen en 
keien, ook voor begrafenissen op 
verzoek van de kerk. 

Wat is de wens, gezien de complexiteit 
van de situatie daar? 

Weghalen van de stenen 
en stoep. In overleg met 
kerkbestuur 

Kerkbestuur 
of dorpsraad 

DR  uitzoeken 
wat het 
kerkbestuur 
wilt 

  Markering (paal) water Meer verplaatsten naar de rand, staat 
nu midden op de stoep 

 F. de Rooij z.s.m. 
(verwachting 
begin 2016) 

11 Raadhuislaan/ 
Vossenlaan 

Goot  Plaatsen van grasbeton keien  F. de Rooij Nader 
onderzoeken 
nodig  

 Raadhuislaan 
/Jubileumlaan 

Boom  Evt plaatsen van nieuwe boom  D. van 
Putten 

Onderzoeken 
waarom de 
boom weg is 
gehaald 

12 Boerenlaantje Het voetpad verzakt Onderhoud ligt bij de gemeente.  F. de Rooij Nader 
onderzoek 
nodig 

18 Jaagpad Hoe zijn de regels en een deel van 
het pad is erg slecht  

Duidelijkheid creëren en onderhoud 
plegen 

Jaagpad toegankelijker F. de Rooij/ 
O. de Jonge 
Oudraat 

Nader 
onderzoek 
nodig/ uitkijken 
dat er geen 
verjaring 
plaats vind 

 
Afgehandeld 

 Locatie  Onderwerp Actie Resultaat Wie Wanneer  
1 
 

Vreeland in zijn 
geheel 

Oude palen weghalen en 
rechtzetten van diverse palen 

Controleren van 
borden en palen etc.. 

 
 

 Melding van scheve palen kan via 
TIC (meldpunt van gemeente)  

 Vreeland in zijn 
geheel 

30km/u zone i.v.m. voorrang van 
rechts 

Borden controleren 
wat nu nodig is en wat 
niet 

Duidelijkheid over de 
30km/u zone 

Boudewijn 
Koops 

Vaak hangen er borden op verzoek 
van bewoners. Gemeente is zelf ook 
geen voorstander van teveel borden 



2 Kruispunt bij de 
BP 

Stoplicht fietsovergang niet goed 
afgesteld 

Controle  Veiligere oversteek voor 
fietsers 

Provincie De oversteek is 7sec groen, 
vervolgens 2sec geel en daarna komt 
er nog een ontruimingstijd of alles 
roodtijd afhankelijk van de 
conflicterende richting. Standaard 
past de provincie bij de provincie 
Utrecht (en ook in de rest van NL) 
minimaal 6sec groen toe. In deze 6 
en in dit geval 7sec heeft een fietser 
na het groen worden tijd om op 
trekken. De alles roodtijd zorgt er 
vervolgens voor dat de fietser de 
oversteek kan afmaken voordat de 
andere conflicterende richtingen 
groen krijgen. Provincie heeft in de 
loggegevens gekeken en de meeste 
fietsers zijn in de 2e of 3e sec wel 
weggereden bij de verkeerslantaarn. 

5 Singel 1: Verstopte putten en ter hoogte 
van nr. 38; put ligt niet goed 

Putten controleren en 
evt. kijken of het 
mogelijk is om put te 
verplaatsen 

Betere doorstroming van 
het regenwater 

1: J. Heus 
 

December ‘15 
 

8 Breedstraat  P-zone borden 
 
 

Borden weghalen, 
politie handhaaft hier 
niet op 

 Verkeer Verkeer neemt contact op met 
wijkagent 

13 Huidige 
ontsluitings-
route Greif 

Onduidelijkheden over de 
onderhoud staat 

Dorpsraad geeft aan 
dat wegdek in goede 
staat is 

  November ’15  

14 Ruiterstraat Wegdek Dorpsraad geeft aan 
dat het in goede staat 
is  

Kan van de 
planningslijst af 

 November ‘15 

15 Lindengracht Wegdek Dorpsraad geeft aan 
dat het in goede staat 
is 

Kan van de 
planningslijst af 

 November ‘15 
 

16 H v. Woerden- 
straat 

Wegdek Dorpsraad geeft aan 
dat het in goede staat 
is 

Kan van de 
planningslijst af 

 November ‘15 



17 Voetpad naast 
provinciale weg 

Losse stoeptegels Bekijken welke delen 
slecht zijn. 
Eigendom/onderhoud 
van Provincie  

 Provincie 
 

Uitgezet bij de provincie 

19 Nifterlakelaan/ H 
v. Woerden-
straat 

 Varkensruggen ten 
behoeve parkeren 

  Gaat niet door 

 


