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Op maandag 9 december 2019 kwamen ruim 40 bewoners uit de buurt Het Zeeland 

bijeen in Het Cultuurhuis voor de buurtbijeenkomst ‘Veilig in uw buurt’. Met elkaar 

spraken we over de vraag wat er speelt en leeft in de buurt Het Zeeland op het gebied 

van veiligheid en leefbaarheid. De sfeer was open. Aanwezigen deelden hun vragen, 

zorgen en ideeën, luisterden naar elkaar en zochten actief naar oplossingen om bepaalde 

problemen of ergernissen aan te pakken.   

 

Na de opening van burgemeester Cnossen gingen de aanwezigen in groepen onder 

leiding van een gespreksleider aan de slag met drie vraagstukken: wat speelt er in uw 

buurt, wat kunnen samen doen om de genoemde onderwerpen op te pakken en welke 

concrete acties en/of oplossingen kunnen we hiervoor bedenken? 

 

Er kwamen allerlei onderwerpen ter sprake: overlast jeugd, parkeergedrag in de wijk, 

snelheid, onderhoud groen en speelplekken. Aan de tafels werd intensief gesproken en 

geluisterd, zorgen werden gedeeld waarbij geen blad voor de mond werd genomen. Maar 

ook verrassend veel oplossingen werden geopperd om verwachte problemen aan te 

pakken.  De buurtbijeenkomst heeft  veel nuttige inzichten en een aantal ideeën 

opgeleverd die in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid dat de gemeente gaat 

opstellen, meegenomen worden.  

Concrete opbrengst 

Wat speelt er in uw buurt? 

Veiligheid algemeen 

• Straatverlichting is slecht (o.a. Waterlelie, Ter Maatenlaan, Zwanebloem, 

Hoefblad, etc.). 

• Overlast eiland Pijlkruid: rommel, drugshandel en glas. Gebruik alcohol en drugs 

op eiland Pijlkruid (jeugd op scooters). Drugs dealers via eiland vanaf Randweg. 

• Overlast hondenpoep. 

• Geluidsoverlast in de zomer. 

• Vuurwerkoverlast. 

• Verlichting achterpaden. 

 

Verkeer(sveiligheid) 

• Onduidelijk dat De Kolk eenrichtingsverkeer is. Ook voor fietsers. Er ontbreekt 

een onderbord C2. 

• Tijdelijke situatie fietsers hoek Europaweg/Stationsweg West zorgt voor 

onduidelijkheid. 

• Hoge snelheid door gemotoriseerd verkeer (o.a. ter Maatenlaan, Van Beeklaan, 

Kikkerbeet, Stationsweg West, Heinelaan, 

• Parkeergedrag in de buurt. Parkeren op de stoep en in de bocht. 

• Veelvuldig rijden zonder fietsverlichting. 
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• Overlast bestelbussen. 

• Onveilig voor voetgangers langs Zegheweg. Het voetpad bij Huisstede (20 meter), 

rest langs Zegheweg heeft geen voetpad.  

• Te weinig parkeerplaatsen in Zeeland van Ginkellaan. Te weinig parkeervakken 

i.v.m. flats, veel te weinig parkeerplaatsen. 

• Verkeer in steegjes Zwanenbloem en Hoefblad. 

 

Onderhoud 

• Onderhoud speelplekken voor kinderen (zandbak weghalen i.v.m. hygiëne).   

• Verbetering speelvoorzieningen en onderhoud onkruid speeltuinen.  

• Hellingshoek van de trottoir. Veel mensen lopen op de weg met kinderwagens en 

rollators, Stationsweg West. 

• Afwatering slecht door verstopping van de putten. 

• Stoepen in slechte staat. 

 

Afval 

• kliko’s aan de weg (juiste markering).  

 

Oplossingsrichtingen 

• Parkeerplekken op het gras maken.  

• Buurtbewoners aanspreken op het parkeergedrag.  

• Verkeersborden spelende kinderen. 

• Smiley plaatsen in de buurt. 

• Communicatie over melden van problemen in de openbare ruimte. En waar je 

verdachte situaties moet melden. 

• Grasbetontegels langs wegen aanbrengen en een voetpad Zegheweg. 

• Samen met buurt speelplaatsen schoonmaken?  

• Handhaven parkeergedrag in de buurt. 

• Communicatie over BuurtWhatApp. 

• Nieuwe fietsdoorgang Europaweg laten aansluiten bij de tijdelijke situatie. 

Top drie prioriteiten buurt Het Zeeland 
Op basis van deze opbrengst is de top drie prioriteiten in uw buurt als volgt: 

1. Snelheid door gemotoriseerd verkeer. 

2. Overlast jeugd. 

3. Communicatie over diverse veiligheidsonderwerpen. 

 

Van een aantal inwoners ontvingen wij per mail een reactie. Zij konden niet bij de 

bijeenkomst aanwezig zijn. Ook deze reacties zijn meegenomen om de drie prioriteiten 

voor uw wijk te bepalen. 

 

De overige punten worden gedeeld met de desbetreffende afdelingen binnen de 

gemeente Woudenberg.  

Vervolg 
Per prioriteit wordt een aanpak geformuleerd en deze worden verwerkt in het 

uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Kleine dingen, zoals het (ver)plaatsen van 

WhatsApp-borden of klein onderhoud aan het groen, zijn al gedaan of worden in de 

komende periode opgepakt. Helaas kunnen wij niet alles oplossen of kost iets meer tijd. 

Hierover informeren wij u via verschillende kanalen. Voor meer informatie over veiligheid 

verwijzen wij naar de website van de gemeente, https://www.woudenberg.nl/melden-en-

meedoen/draag-bij-aan-een-veilige-buurt/. 

https://www.woudenberg.nl/melden-en-meedoen/draag-bij-aan-een-veilige-buurt/
https://www.woudenberg.nl/melden-en-meedoen/draag-bij-aan-een-veilige-buurt/
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Waarom organiseerden wij deze bijeenkomst? 
Om te komen tot een integrale en gedragen aanpak organiseerden wij per buurt een 

bijeenkomst. Tijdens deze buurtbijeenkomsten haalden wij op wat er in de verschillende 

buurten speelt, wat inwoners verwachten van de (veiligheids)partners, welke rol de 

inwoner zelf heeft en welke maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken. Het 

doel van de buurtbijeenkomsten was te komen tot een top 3 van onderwerpen die spelen 

in de buurt. Naast het verzamelen van onderwerpen, werd samen naar oplossingen dan 

wel maatregelen gekeken. Op basis van deze top 3 en mogelijke 

maatregelen/oplossingen per buurt wordt het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 

ontwikkelt. Oplossingen kunnen gelden voor iedereen, of voor een specifieke groep: 

kinderen, jongeren of bijvoorbeeld senioren. 

 

 

 

 

 


