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Sfeerimpressie



Afspraken en acties 

Sociaal Domein

Hoofdvraag

> Is er behoefte aan 
initiatieven om de sociale 
samenhang in de 
wijk/buurt/straat te 
vergoten? (ofwel: is er een 
probleem?)

Actie

> Door wijk coördinatoren te 
bespreken met 
bijvoorbeeld BPT’s

Wanneer

> Nazomer, het bbq-seizoen



Afspraken en acties 

Verkeersveiligheid rond basischool De Vaert

Eerstvolgende stap

> Een gesprek met school / ouders / 
gemeente / inwoners (alle 
stakeholders) over veiligheidsplan

Wie? Wie zijn betrokken?

> Omwonenden

> Kinderen, school en omgeving

> Ouders

> Leraren / personeel

> OV (Bus)

> Verkeer

Hoe? Wat zijn mogelijke 

oplossingsrichtingen?

> Ingang Bosvaeart

> Opheffen ingang Verheijenlaan

> Uitbreiding parkeerplaats aan de 

Burgemeester van Besouwlaan

> Betere maatregelen treffen om snelheid 

te vertragen in de Heeswijkstraat

> Eenrichtingsverkeer (verkeerssimulatie)

> Afhaal container school 11:45 uur

> Handhaven

Wat? Waar gaat het over?

> (fout)Parkeren

> Verkeersstromen voetgangers en 

overig

> Handhaven

> Voorkomen

> Snelheid auto’s van 

Heeswijkstraat/horst

> Toegankelijkheid hulpverleners



Afspraken en acties 

Verkeersveiligheid Van Haestrechtstraat

(kruispunt Vaartstraat-Horst)

Randvoorwaarden voor uitvoering van onze acties:

> Start september 2017 (eerder niet aan te raden omdat 

de scholen dan nog met zomervakantie zijn)

> De groep het plan laten uitwerken

> De ondernemers van restaurant Molen/Grillig 

betrekken

Wie willen/moeten hieraan meewerken?

> Restaurant De Molen

> Restaurant Grillig

> Buurtbewoners van de Oude 

Omdraaijer

> Fietsersbond

> Sportverenigingen 

> Scholen in Waalwijk

Welk resultaat willen we bereiken?

> Een veilig kruispunt met een goede 

verkeersafwikkeling

Uitzoekacties

> Wat is de route van de Snelfietsroute T’burg-

Waalwijk?

> Waarom zijn de verkeerslichten ooit weggehaald?

> Waarom was een rotonde ook al weer niet mogelijk? 

(historie)

> Hoeveel en welke fietsers (jong, oud, scholieren) 

maken nu gebruik van de Vaarstraat, van 

Haestrechtstraat-Horst? Gebruik maken van bijv. 

gegevens van fietsersbond

> Kunnen er tunneltjes voor fietsers aangelegd worden?

Voor wie is dit urgent?

> Voor fietsers! Auto’s rijden nu heel 

behoedzaam! In mindere mate 

voetgangers



Overzicht deelnemers en contactgegevens

Inwoners

Naam Telefoonnummer emailadres

John Veraart 0416 277120 John.veraart@home.nl

Jan van der Burg 0416 274303 jdgvburg@gmail.com

Piet Vesters 0416 275552 Piet.vesters@planet.nl

Corry Dijkstra 0416 272 558 corrydijkstra@ziggo.nl

Hans Jürgen Volz 0416 280503 h.j.volz@hotmail.nl

Hemmo Dekkers 0416 272150 Dekkers.hw@ziggo.nl

Martin van Herwijnen 06 573 34000 Martin.van.herwijnen@gmail.com

Theo van Eijk 06 15 88 36 59 theootjeve@gmail.com

Jan  Vrinten 06 33611004 jvrinten@home.nl

Andre van de Linden 06 30287475 info@vdlindenschilderwerken.nl

Johan Didden 0416 277156 Johan.didden@home.nl

Ad van Beek advanbeek@home.nl

mailto:John.veraart@home.nl
mailto:jdgvburg@gmail.com
mailto:Piet.vesters@planet.nl
mailto:corrydijkstra@ziggo.nl
mailto:h.j.volz@hotmail.nl
mailto:Dekkers.hw@ziggo.nl
mailto:Martin.van.herwijnen@gmail.com
mailto:theootjeve@gmail.com
mailto:jvrinten@home.nl
mailto:info@vdlindenschilderwerk.nl
mailto:Johan.didden@home.nl
mailto:advanbeek@home.nl


Overzicht deelnemers en contactgegevens

Medewerkers gemeente

Naam Telefoonnummer emailadres

Michiel van Rooij (ambtenaar afdeling Infra) 0416 289 111 m.vanrooij@loonopzand.nl

Jan van Gorkum (raadslid) 06 10395652 jvangorkum@me.nl

Jelle van der Most (ambtenaar afdeling Infra) 0416 289 111 j.vandermost@loonopzand.nl

Gerben Burgmans (raadslid) 06 13317948 Gerben.burgmans@cdaloonopzand.nl

Gerard Bruijniks (wethouder) g.bruijniks@loonopzand.nl

Wim Luijendijk (burgemeester) w.luijendijk@loonopzand.nl

Richard de Kort (raadslid) Richard_de_kort@hotmail.com

Rian Marijnissen (afdelingshoofd sociaal) r.marijnissen@loonopzand.nl
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