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Kennismaking gemeente - Dorpsraad Vreeland 18 juni 2014 
 
 
Aanwezig vanuit de gemeente: Wethouder Jaap Verkroost, Gebiedsregisseur Jacobine Klijberg, Gebiedsbeheerder Jan 
Scheeve 
Aanwezig vanuit de Dorpsraad: Aginus Kalis, Michiel van Dis, Esther kolk, Liesbeth Beukeboom – de Jong, Hester 
Horseling. 
 
Korte kennismaking 

 
Gebiedsgericht werken 
Aandacht voor de wijken en de kernen. Iedere kern eigen identiteit. Geen verslechtering door samengaan van de 
gemeente. 2011 gebruikt om te harmoniseren, kadernota opgesteld eind 2011. Zit wel flexibiliteit in. In 2014 evaluatie 
van het gebiedsgericht werken. Voor inhoudelijke zaken  rechtstreeks bij de betreffende wethouder. Als je tegen 
problemen aanloopt kun je alsnog  altijd de gebiedswethouder aanspreken. 2x per jaar contact tussen gemeente en DR 
door middel van een vergadering. Daarnaast aanwezigheid vanuit de gemeente bij de ALV’s of andere bijzondere 
avonden. 
 
Organisatiebudget krijgen we voor de vergaderingen, koffie, thee etc. Daarnaast is er een leefbaarheidbudget wat 
jaarlijks aangevraagd kan worden. Bij voorkeur aanvraag via de Dorpsraden, maar kan ook individueel. 
Groen langs de N201, ivm luchtkwaliteit: aanvragen via leefbaarheidbudget per 1 oktober. 

 
DSP heeft onderzoeken gedaan hoe de samenwerking tot nu toe verloopt. Hier is uitgekomen dat er meer gedaan moet 
worden aan de informatievoorziening en communicatie. Gebiedsgericht werken verder doorontwikkelen.  Doel is om 
nieuwe convenanten af te sluiten in december dit jaar.  
Aandachtspunt is het stroomlijnen van informatievoorziening, de gemeente is het ermee eens dat het ongelimiteerd 
doorsturen van allerlei zaken via de mail niet bijdraagt aan een goede communicatie. Optie is een website met een inlog 
voor Dorpsraden, wel blijft het dan zaak dat de gemeente goed nadenkt wat aan de Dorpsraad moet worden 
aangeleverd. 
Daarnaast is er een discussie over de bereikbaarheid van de gemeente indien je iemand op het gemeentehuis wilt 
bereiken.  Als voorbeeld wordt Tierelantijn genoemd. De Dorpsraad heeft 10 weken lang de gemeente geprobeerd te 
bellen. Uiteindelijk is er wisseling van de wacht geweest, maar er is nog steeds niets geregeld. Gemiste kans! 
CSV terrein moet onderhouden worden, er kunnen nu geen kinderen spelen ivm onkruid, Jacobine neemt dit op. Reden 
dat er niet “standaard” onderhoud gepleegd wordt, is de “braakliggend”  status. 
 
DR heeft sinds de wisseling van de wacht binnen het bestuur, de communicatie behoorlijk ontwikkeld. Nieuwe website 
en facebookpagina. DR neemt een adviserende rol aan, gemeente is politiek gekozen en neemt de beslissingen. Stukje 
uitvoering en budget zou wel de kant op kunnen van de DR.  
Commissies laten functioneren. 
 
Oostkanaaldijk 
Snelheidsverlaging naar 60 km per uur, uit veiligheidsoverwegingen. Was niet voldoende duidelijk voor aanwonenden, 
niet goed gecommuniceerd. Timing was niet goed ivm vervanging brug. Brug nu eerst, dan opnieuw discussie met de 
belanghebbenden  over wegaanpassing waarbij de wijze van de wegaanpassing ook ter discussie staat (drempels, 
wegversmallingen etc.). Advies om contact op te nemen met de andere dorpsraden. 
 
Waarom kruising N201 niet en Oostkanaaldijk wel aanpassingen. Verzoek van Verkroost is om dit op te nemen met 
Pieter de Groene als er overleg is over verkeer. 

 Windmolens, er is alleen een adviesrapport, nog geen plan. 
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Brugautomatisering 
Project is nog niet gestart, na de zomer wordt DR gevraagd voor een klankbordgroep. Er schijnt een concept-opdracht 
voor onderzoek te zijn, met Pieter de Groene moet dit verder besproken worden. Dringend verzoek van DR om van te 
voren de onderzoeksopdracht te ontvangen.  
 
Voormalig CSV terrein 
Woningcorporatie doet er niets meer mee. Er is een afspraak met een andere project ontwikkelaar die nog ergens in de 
gemeente sociale woningbouw moet realiseren. Vraag is gerezen of er noodzaak en/of behoefte is aan sociale 
woningbouw. De afgevaardigden van de gemeente hadden hier geen direct antwoord op. Tom van Es het gesprek mee 
op starten. Jacobine initieert dit. De DR laat expliciet weten dat een ontwikkeling passend moet zijn in het aanzicht van 
de oude kern van Vreeland, bovendien dient er ook rekening gehouden te worden met parkeer plaatsen etc. Dus alleen 
naar het CSV terrein kijken is niet voldoende. 
 
Greif 
Doorschuiven naar Pieter de Groene ivm verkeer.  
Driessen en Greif zijn nog met elkaar in gesprek om over en weer bezwaren op te lossen. 
 
Sperwerterrein 
Onderzoek naar nieuwe inrichting, combinatie cultuur / historisch + parkeerplaatsen + speelterrein. Gaat van start. Is 
afgesproken in gemeenteraad. 
 
Spookhuisje 
Ligt stil 
 
Groenvoorziening, overhangend groen 
Verzoek van DR aan de gemeente is om te handhaven. Organiseren van een dorpsschouw, waarbij ook andere zaken 
kunnen worden gesignaleerd.  Jan Scheeve start dit op.  

 
Vuilstort Loenen 
Er is nog geen besluitvorming, alleen de vraagstelling hoe het beter kan. De huidige situatie is arbotechnisch, 
verkeerstechnisch, niet meer voldoende. Idee is om 1 groot goed scheidingsstation te maken. Echter de gemeentelijke 
spreiding is te groot voor slechts 1 station. Verschillende mogelijkheden worden bediscussieert, waaronder een 
mogelijke samenwerking met Weesp, wellicht zijn er afspraken te maken. Maar ook toch meerdere afvalstations 
aangezien het paard niet achter de wagen moet worden gespannen indien onderzoek aantoont dat slechts 1 centraal 
station niet zal werken. 
Er is geen deal om het benzinestation te plaatsen op het terrein in Loenen. Het idee voor 1 station komt door de 
harmonisatie. 
 
 
Afgesproken is, om te werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijk in te vullen Agenda, zodat wederzijdse planning 
en communicatie beter kan geschieden. Als voorbeeld kwam op tafel dat wij dan in een vroeg stadium hadden kunnen 
laten weten dat het opnieuw bestraten van de Boterweg overbodig was, maar bijvoorbeeld de Voorstraat wel een 
onderhoudsbeurt verdient. Jacobine maakt een voorzet voor een excellijst met actiepunten. 
 
  
Sluiting. 
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