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Op dinsdag 3 december 2019 kwamen ongeveer 25 bewoners van de buurt Nieuwoord 

bijeen in het gemeentehuis voor de buurtbijeenkomst ‘Veilig in uw buurt’. Met elkaar 

spraken we over de vraag wat er speelt en leeft in de buurt Nieuwoord 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 te donker. 

• AED in de wijk. Oplossing AED plaatsen: De Bongerd (Slotlaan). 

• Schouwpad achter Henschoterlaan wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats.  

• Graag meer informatie Buurt WhatsApp. Hoe werkt dat?  

• Hand uitsteken op rotondes (bewustwording -> communicatie).  

• Collectes in de avond soms heel laat in de avond.  

• Westerwoud: parkeerplekken jongelui in auto’s ’s zomers.  

• ’s Zomers veel lawaai van muziek van jongeren aan de vijver. 

 

Verkeersveiligheid 

• Snelheid door gemotoriseerd verkeer (o.a. Vondellaan, Henschoterlaan, Burgwal, 

De Plantage, Voorstraat vanaf de rotonde Zeisterweg, ’t Schilt, Dorpsstraat, De 

Steen, etc.). 

• Parkeergedrag in de buurt. Parkeren op de stoep, in het gras, in de bochten en op 

het fietspad Dorpsstraat. 

• Parkeren tandarts deels niet meer op mogelijk door “nieuwbouw”. 

• Overlast parkeren bij condoleren/begrafenissen in de bocht en op het gras.  

• Geregeld parkeren van vrachtauto’s bij begraafplaats met name in de avond.  
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• Het is een doodlopend stuk dat eindigt in een stoepverbinding met 

Henschoterlaan.  

• De driesprong Voorstraat, Vondellaan en Burgwal is een lastige constructie, veel 

misverstanden. 

• De kruising bij de Vondellaan en ’t Schilt is gevaarlijk, mede door geparkeerde 

auto’s.  

• De kruising bij de Jumbo is niet veilig.  

• De kruising bij de Olijfboom is niet veilig.  

• Gemotoriseerd verkeer rijdt tegen in de richting in – Dorpsstraat en Voorstraat. 

• Sluipverkeer rotonde door wijken vanaf de N224/N226. 

• Bevoorrading winkels in de Dorpsstraat. 

• Oversteekplaats De Nieuwe Poort. 

• Vrachtwagen levering bij de Jumbo veroorzaakt gevaarlijke situaties door 

blokkeren weg.  

• Onduidelijke verkeerssituatie De Steen – ’t Schilt lijkt nu parkeeruitrit.  

 

Onderhoud 

• De bestrating op De Stenen Brug is verzakt en een aantal uithollingen overdwars 

is ontstaan. 

• Trottoir betegeling Nieuwoord, te weinig onderhoud (vooral met rollator). 

• Schuine randen (stoep) in Dorpsstraat. Oplossing geen hoogteverschil meer in 

weg en fietspad. 

• Hondenuitlaatveld Westerwoud is matig, hek is kapot gereden, verlichting (te 

weinig verlichting bij het uitlaatveld). 

• Overhangend (tuin)groen op de trottoirs. 

• Verzakt trottoir Laan van Nieuwoord ter hoogte van nummer 8.  

• Slecht tegelwerk trottoirs o.a. Henschoterlaan voorbij nummer 42.  

• Mollenoverlast voetbalveld Westerwoud.  

 

Oplossingsrichtingen 

• Doodlopend stuk De Stenen Brug/Henschoterlaan afsluiten. 

• Tussen rotonde gemeentehuis en Jumbo, oplossing een doorgetrokken streep 

trekken midden van de weg.  

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

1. Snelheid door gemotoriseerd verkeer in de buurt. 

2. Parkeergedrag in de buurt. 

3. Diverse verkeerssituaties in de buurt. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


