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Gemeente Stichtse Vecht 
T.a.v.  de Edelachtbare heer P. De Groene, wethouder 
 
Kopie: Griffie Gemeente Stichtse Vecht 
Kopie: de fractievoorzitters van D66, VVD, CDA, Lokaal Liberaal, Streekbelangen, Maarssen 2000, 
ChristenUnie/ SGP, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond, Stichtse Vecht Beweegt 
 
Vreeland, 29 september 2017 
 
Betreft: onveilige/gevaarlijke situatie Van Leerbrug Vreeland 
 
 
Geachte heer De Groene, 
 
Graag willen wij u op de hoogte stellen van de volgende onveilig situatie met betrekking tot de Van Leer-
brug in Vreeland. Sinds de aanpassingen, die dit voorjaar aan de brug zijn gedaan, hebben zich voortdurend 
storingen en zelfs gevaarlijke situaties voorgedaan.  
 
Een aantal voorbeelden hiervan is al eerder gemeld, maar volledigheidshalve melden wij deze nogmaals. 
1. de leuning van de brug is gebroken terwijl de brugwachter hier tegenaan stond. Deze brugwachter is 
 vervolgens met reling en al in het water terechtgekomen. Het bestuur van de Dorpsraad en ook de 
 inwoners van Vreeland vragen zich af hoe het mogelijk is dat dit gebrek, een verrotte brugleuning, 
 tijdens de renovatiewerkzaamheden onopgemerkt is gebleven. Het is een mankement dat tijdens de 
 renovatie en controle absoluut niet over het hoofd gezien had mogen en kunnen worden.  
2. niet veel later knapte een onderdeel (een dikke ketting) van het hijsmechanisme en moesten de kettingen, 
 waaraan de brug onder andere hangt, middels een spoedreparatie worden hersteld c.q. vervangen.  
3. eind augustus klapte de brug vervolgens, om nog onduidelijke oorzaak, vanaf meer dan een meter hoogte 
 omlaag, hetgeen een enorme dreun en grote schrik bij velen veroorzaakte. 
Deze gebeurtenissen roepen de nodige vragen op over het management met betrekking tot en de kwaliteit van 
deze renovatie en zorgen voor een begrijpelijk wantrouwen voor wat betreft de veiligheid van de brug. Dat 
deze verschillende voorvallen nog niet tot ongelukken met personen hebben geleid, is puur geluk en toeval.  
 
Op 5 september jl. hebben wij gebiedsregisseur Olivier de Jonge Oudraat gevraagd om het onderwerp Van 
Leerbrug op de agenda van het regulier overleg van de Dorpsraad en de Gemeente, dat op 19 september 
gepland stond, te plaatsen. Daarnaast hebben wij verzocht om een storingenrapport en de ernst van de 
storingen die zich ná de renovatie hebben voorgedaan. Ook is gevraagd naar de status van de herplaatsing 
van de besturingskast. In het overleg van 19 september was dit overzicht/rapport niet beschikbaar en was de  
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verantwoordelijke vak-ambtenaar niet aanwezig, zodat er geen nadere informatie over de technische 
controles van de brug kon worden gegeven. De Dorpsraad is nog immer in afwachting van deze rapportage. 
 
De huidige situatie is dat de brug in toenemende mate een krakend geluid maakt bij het openen en sluiten. 
Daarnaast is de afstelling van de brug niet goed en sluiten de delen niet naar behoren. De brugwachters 
hebben - naar eigen zeggen al sinds zes weken geleden - aangegeven dat zij deze mankementen regelmatig 
bij de gemeente melden en dat de gemeente niet of nauwelijks reageert op deze meldingen.  
 
De situatie wordt op dit moment door de Dorpsraad en inwoners van Vreeland als gevaarlijk, risicovol en 
onwenselijk beoordeeld en we vragen ons af wat de Gemeente hieraan gaat doen. Neemt de Gemeente 
willens en wetens het risico dat de brug nogmaals ongecontroleerd dicht valt, wellicht op het moment dat er 
bijvoorbeeld een schip onderdoor vaart? 
 
Het bestuur van de Dorpsraad verzoekt u met klem uw verantwoordelijkheid te nemen en actie te 
ondernemen door opdracht te geven de mankementen aan de Van Leerbrug per direct te (laten) verhelpen. 

 
Hoogachtend,  
 

 
Bestuur Dorpsraad Vreeland 


