
Update	schouw	Vreeland		27	maart		2017	
Dorpsraad	Vreeland:	Edo	Smit	en		Irmgard	Michielsen		
Gemeente:	Freek	de	Rooij,	Rob	Siewertsen	en	Irene	Huisman	
	

 Locatie  Onderwerp Actie Resultaat Wie Wanneer  
3 Fietspad bij de 

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

 Veiligere oversteek voor 
fietsers 

Verkeer, Rick 
Knoops 

Wordt in Q2 uitgevoerd 

5 Singel Nieuw asfalt  Leggen van nieuw asfalt. Beter wegdek Freek de Rooij Asfalt voldoet aan de 
norm. In 2017 wordt het 
opnieuw beoordeeld. Is 
geïnspecteerd, nog 
geen uitsluitsel < 1 mnd 

6 Duinkerken 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, vanuit vk geen 
aanleiding om situatie aan te 
passen. 

Verkeer Budget toegekend uit 
leefbaarheidsbudget. 
Wordt uitgevoerd. 
Wanneer ? 

8 Breedstraat Bestrating Visuele weginspectie naar kieren 
in wegdek is uitgevoerd door 
gemeente. Op basis daarvan een 
wegbeheerplan opgesteld voor de 
komende 4 jaar. Eind maart meer 
duidelijkheid over.  

 F. de Rooij Verzoek van dorpsraad 
om deze 
werkzaamheden naar 
voren te halen. Is 
geïnspecteerd, nog 
geen uitsluitsel < 1 mnd 

9 Klapstraat  Bestrating, in combinatie met 
trottoir bij de kerk, zie 10. 

Kijken naar oplossing kieren in 
het wegdek.  

 F. de Rooij Wordt uitgevoerd in Q2, 
offerte is aangevraagd 
bij aannemer 

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

Keien verwijderen en verplaatsen 
naar Lindegrachtzijde en 
parkeerplaatsen realiseren, evt 
scheiding van wegdek door ander 
motief in te straten. 

Extra parkeerplaatsen en 
duidelijkheid over parkeren. 

F. de Rooij Wordt uitgevoerd in Q2, 
offerte is aangevraagd 
bij aannemer 

11 Raadhuislaan Parkeren verhinderen Plaatsen van keien en houten 
paaltjes (doorsnee 20cm) tot aan 
Spokehuisje. 

 F. de Rooij Wordt in Q2 uitgevoerd, 
keien waren niet 
voorradig. 

18 
 

Jaagpad Deel van het pad is erg slecht  Onderhoud plegen Jaagpad toegankelijker Irene Huisman 
ism VTH 

Straatwerk moet nog 
worden gedaan 

20 Verlichting 
Boslaan 

Te weinig verlichting Edo gaat situatie bekijken  Edo Smit  

  



 Locatie  Onderwerp Actie Resultaat Wie Wanneer  
23 Sluipverkeer 

Dorp 
Nu de Vechtbrug is afgesloten 
enorm verschil in verkeersdrukte. 
Vechtbrug afsluiten? 

Wat is te doen om sluipverkeer 
tegen te gaan? Hier ook in 
meenemen sluipverkeer vanaf 
Kleizuwe naar dorp. 
Daarnaast discussie in dorp 
aangaan op ALV: wat doen we 
zelf als bewoners en wat willen 
we? 

 Kees-Jan 
Arens 

Op de brug staat een 
geslotenverklaring van 
07:30-09:00uur. KJ 
denkt dat geheel 
afsluiten geen optie is. 
Voorgesteld kan worden 
om de tijden te 
verruimen of extra te 
handhaven? 
 
ALV: ??? 

24 Parkeerborden 
kerkplein 

Verboden te parkeren aan de 
Oostkant Kerkplein 

Borden worden verwijderd 
gelijktijdig met uitvoering nr 10  

   

34 Lijst 
werkzaamheden 
2017 

In februari, maart is lijst met 
werkzaamheden in Vreeland 
bekend. 

Met dorpsraad prioritering van de 
werkzaamheden bespreken. 

 F. de Rooij Is geïnspecteerd, nog 
geen uitsluitsel < 1 mnd 

35 Sluisje tussen 
Sperwerveld en 
N201 

Afsluiten sluisje tussen 
Sperwerveld en N201 

Afsluiten  Boudewijn 
Koops 

Provincie heeft lint 
gespannen om te 
onderzoeken of brug 
nog wordt gebruikt. 

 
  



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. 

4 Spoorlaan  Ontbreken bruine paaltjes op de 
hoek 

Plaatsen paaltjes Uniformiteit aan paaltjes Verkeer Begin 2016 



  Onduidelijkheid 30km/u zone 
borden 

Controle   Verkeer Wordt onderzocht 

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 
 

 Singel losse stoeptegels Is bekend en contact zoeken met 
aannemer  

 Freek de Rooij April’16 

 Singel Ter hoogte van nr. 54; blijft water 
staan op wegdek 

Putten controleren en evt. kijken 
of het mogelijk is om put te 
verplaatsen (zijn we meebezig) 

Betere doorstroming van het 
regenwater 

F. de Rooij Week van 27 juni of 4 
juli 

6 Duinkerken Ter hoogte van nr.11 kuilen in 
wegdek 

Melden   F. de Rooij April’16  

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

Ondergrond controleren en zand 
storten 

 F. de Rooij  April’16 

 Fetha Dode bomen bij 
bushokje/dorpshuis 

Herbeplanting van bomen 
 

Bomen zijn herplant D.van Putten Voor 1 april’16  

 Trottoir hoek 
Fetha slecht   

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

April’16 

8 Breedstraat  P-zone borden 
 
 

Borden weghalen, politie 
handhaaft hier niet op 

 Verkeer Verkeer neemt contact 
op met wijkagent 

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

 F. de Rooij April’16 

11 Raadhuislaan 
/Jubileumlaan 

Boom  Evt plaatsen van nieuwe boom  D. van Putten Boom is herplant 

12 
Afv 

Boerenlaantje + 
Jubileumlaantje 

Het voetpad verzakt + gaten in 
pad 

Gaten opvullen  F. de Rooij Is door Handymen 
uitgevoerd. 

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 

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

Duidelijkheid creëren en 
onderhoud plegen 

Jaagpad toegankelijker O. de Jonge 
Oudraat 

Huisnummers 
doorgeven aan Inge te 
Kulve en bewoners met 
doorgetrokken tuinen 
krijgen een brief. 
Groenonderhoud is 
gedaan.  

19 Nifterlakelaan/ H 
v. Woerden-
straat 

 Varkensruggen ten behoeve 
parkeren 

  Gaat niet door 

21 
Afv 

Reclameborden 
rondom palen 
Raadhuislaan 

Geen gezicht en niet van 
toepassing (event in Breda!) 

Wat is gemeentelijk beleid mbt 
reclamezuilen 

 Irene Huisman Reclamebeleid naar DR 
gemaild 

22 
Afv 

Plastic zakken  Ophang systeem mensen zetten 
het nu aan de weg Rommel 

Uitrol afvalbeleid + plaatsen van 
ondergrondse containers bij de 
muziektent? + buitengebied in 
2017, planning volgt 

 Irene Huisman Vanwege uitrol 
omgekeerd inzamelen 
wordt niet meer 
geïnvesteerd in 
ophangsysteem. 

25 Vossenlaan 
voorrangsituatie 

Onduidelijke situatie ontstaan. 
Verkeer Vossenlaan heeft 
voorrang, maar daar is op de 
Raadhuislaan geen ruimte voor. 

  Kees-Jan 
Arens 

Bij de Vossenlaan is 
taludbelijning aan-
gebracht om de 
gelijkwaardigheid aan te 
geven. Wat gemeente 
betreft is dit voldoende. 
Het is aan de 
weggebruikers om 
elkaar wat ruimte te 
gunnen. 

26 
Afv 

Dorpsstijl Kunnen we niet één stijl 
oplossingen krijgen. Ipv 
keien/palen en ander plastic. 

 Uniforme stijl. F. de Rooij Bij werkzaamheden 
wordt afgestemd over 
materialen. 

27 Opvullen geulen 
weg 
Raadhuislaan en 
Kleizuwe 

Zie punt 11 in combinatie met 
afspraken Schouw augustus met 
Kees-Jan + rotte houten palen 
vervangen op Kleizuwe. 

  F. de Rooij Wordt gelijktijdig met 
werkzaamheden op 
Raadhuislaan 
uitgevoerd in Q1 



28 Voorrangs-
situatie 
Klapstraat-
Bergseweg 

Rechts heeft daar geen voorrang, 
zoals elders in het dorp. 

Mogelijk kan het voorrangsbord 
daar verwijderd worden.  
 

 Boudewijn 
Koops 

Situatie is aangepast en 
nu gelijkwaardige 
kruising. 

29 Informatie bord Worden deze nog geplaatst. 
Toeristen vragen met regelmaat 
de weg. 

Info bij Herman Wiss ingewonnen. Bord(en) komen terug, wordt 
wel maart 2017 

F.de Rooij Bord is geplaatst. 

30 Bloembakken 
Voorstraat 

Op Voorstraat 22,23 zijn 
bloembakken door bewoners 
geplaatst om parkeren tegen te 
gaan. Mag dat? 

Grond is particulier eigendom, 
verkeer mag niet belemmerd 
worden en gemeente is 
onderhoudsplichtig voor het 
wegdek. 

 
 

F. de Rooij  

31 Bord verboden 
toegang 
Lindegracht 

Op Lindegracht is door bewoners 
een bord verboden toegang voor 
onbevoegden geplaatst. Mag dat? 

. Overleg met de afdeling 
Verkeer. 

F. de Rooij Op eigen terrein wel, op 
of aan de openbare weg 
NIET 

32 
Afv 

Kofferbakmarkt Wat is de reden om 
kofferbakmarkt op het 
Sperwerveld te laten plaatsvinden 
gezien de beperkte 
mogelijkheden voor parkeren. 

  Irene Huisman Kofferbakmarkt vindt 
daar enige tijd plaats en 
is een erfenis uit het 
verleden. 

33 
Afv 

Uitdraai 
klachten-
meldingen 
Vreeland 

Uitdraai klachten in Vreeland.  Hieruit kunnen hardnekkige 
klachten worden gefilterd en 
onderzocht wat daar evt aan te 
doen is. 

 Rob 
Siewersten 

Is verstuurd 

                                    


