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Aan: Provincie Zuid-Holland 

Cc: Vergeer Holland BV, B&W Bodegraven-Reeuwijk  

 

Van: Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buiten gebieden 

 

Betreft: Reactie op verslag 11 april 2018 

D.d. 17-04-2018 

 

Geachte heer Verbunt, 
 
Met deze brief willen wij vanuit het dorpsteam Reeuwijk-Dorp reageren op het verslag van 
ons gesprek op 11 april jl. In het verslag wordt aangegeven dat het dorpsteam nog steeds 
voorstander is “van een andere uitvoeringswijze waarbij de bereikbaarheid via de Brugweg 
zoveel als mogelijk intact blijft.” Dit doet in onze beleving geen recht aan ons standpunt in 
deze kwestie. Wij zijn principieel tegen de voorgestelde volledige afsluiting van de Brugweg 
voor vrachtverkeer, door de gevolgen voor het gebied die resulteren uit de omleidingen.  
  
Wij hebben de provincie gevraagd om uit te zoeken of er een andere oplossing of tijd van 
uitvoering mogelijk is, maar hierop is een afwijzend antwoord gegeven door u.  Wij hebben 
ook gevraagd om nadere gegevens die onderbouwen dat de huidige werkwijze de enig 
haalbare is, helaas is hierop verder geen duidelijk antwoord gegeven in het overleg. Hiermee 
neemt de provincie dus eenzijdig het besluit om de gekozen werkwijze en omleidingen door 
te zetten. Hierdoor voelde de vertegenwoordigers van het dorpsteam zich gedwongen om 
de gevolgen voor ons gebied zo veel mogelijk te beperken, door de risico’s van elke 
mogelijke omleiding te benoemen.  
 
In het verslag schrijft u ook “Er is gezamenlijke voorkeur voor het afwikkelen van het 
vrachtverkeer via de volgende routes” Gezien de discussie tijdens het overleg, geeft dit niet 
het juiste beeld volgens ons. In de discussie is namelijk gebleken dat de beschreven 
omleiding het minst risicovolle alternatief is. Onze voorkeur samen met Vergeer Kaas gaat 
namelijk nog steeds uit naar het half open houden van de Brugweg. 
 
Wij willen bij deze daarom ook nogmaals benadrukken dat wij vrezen voor schades, 
ongevallen en een verkeersinfarct in en rond ons dorp en de buiten gebieden, door de 
voorgestelde omleidingen.  
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Wat betreft de afspraken, zien wij een aantal afspraken niet terug. Dit betreft: 
- De Middelburgseweg tussen Kaagjesland en de Zwarteweg wordt één 

richtingsverkeer richting Zwarteweg. 
- Het vrachtverkeer wordt begeleid. 
- Na de heropening van de Brugweg is nog 4 weken overlast van omrijders te 

verwachten. Hiervoor zouden ook maatregelen worden getroffen. 
- Van de witte brug in Kaagjesland en de brug in de Nieuweweg is niet aangegeven of 

deze het gewicht wel kan dragen. 
- Bij punt 7 staat vermeld dat er niet op de brug stilgestaan mag worden. Hoe gaat u 

dat regelen/ voorkomen? Hoe groot is het risico dat de brug beschadigd en niet meer 
kan worden gebruikt?  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Ir. J.M. Heinrich 
Voorzitter Dorpsteam Reeuwijk-dorp, Tempel en buiten gebieden. 
 
 
 
 


