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Verslag van gesprek n.a.v. tijdelijke afsluiting onbebouwd deel Vrijburgstraat (B-weg) 

De bewoners van De Tuinder en de Vrijburgstraat hebben schriftelijk hun zorgen kenbaar 

gemaakt bij het college, over de (tijdelijke) verkeersmaatregelen in de periode tijdens het 

bouwrijp maken van de 1e fase van Claverveld. In vervolg op de brieven van de bewoners 

van de Vrijburgstraat (6 februari 2019) en De Tuinderij (dd. 7 februari 2019), is een gesprek 

gearrangeerd tussen een vertegenwoordiging vanuit de bewoners en de gemeente 

Vlissingen. 

De zorgen van de bewoners is te onderscheiden in drie verschillende periodes: 

1. De periode van de tijdelijke afsluiting van de B-weg (tot april) 

2. De periode tijdens de bouw van Claverveld 

3. De definitieve verkeerssituatie na de bouw van Claverveld 

 

Tijdelijke afsluiting B-weg (Vrijburgstraat tussen De Tuinderij en de Jacoba van 

Beierenweg) 

Met betrekking tot de eerste periode wordt vanuit de bewoners aangegeven dat zij te laat 

zijn geïnformeerd en dat er onvoldoende duidelijk is gemaakt waarom de Vrijburgstraat toch 

afgesloten, wordt terwijl in december is gecommuniceerd dat dit niet zou gebeuren. 

De bewoners spreken hun zorgen uit over de onveilige situatie die de afsluiting, en daarmee 

samenhangende route via het bebouwde deel van de Vrijburgstraat, met zich meebrengt. 

Reden hiervan is dat zij aangeven dat het bebouwde gedeelte van de Vrijburgstraat een 

smalle straat is, waar aan weerszijde geparkeerd wordt, tijdens spitsuren ook veel gefietst 

wordt en waar vaak te hard wordt gereden. Doordat de bewoners van De Tuinderij nu ook 

van deze straat gebruik moeten maken levert dit tussen de 175 en 300 extra 

verkeersbewegingen op, dit zijn zowel bewoners als bv. bezorgdiensten, van en naar De 

Tuinderij. Het huidige wegdek van de Vrijburgstraat is slecht waardoor fietsers, zeker bij glad 

weer, meer op het midden van de weg fietsen.  

De gemeente zet zich ten alle tijden in voor actieve en tijdige informatieverstrekking. De 

diverse inloopbijeenkomsten die in het kader van de ontwikkeling van Claverveld zijn 

gehouden, zijn hier een voorbeeld van. Input die hier verkregen wordt, wordt actief 



meegewogen in de afwegingen. Helaas is bij de bijeenkomst over het bouwverkeer en de 

tijdelijke verkeersmaatregelen de opkomst beperkt geweest.  

Met betrekking tot de late communicatie over de wijziging van de tijdelijke 

verkeersmaatregelen, is toegelicht dat het besluit pas kon worden genomen nadat de 

aannemer bekend was (medio januari) en zijn werkwijze bekend was geworden. Er is een 

afweging gemaakt tussen de diverse varianten en verkeersmaatregelen. Ook zijn de reacties 

en bekende zorgen van omwonenden (Weyevlietweg, Vrijburgstraat, De Tuinderij, 

bedrijventerrein Vrijburg) hierin meegenomen. In vervolg hierop is getracht de bewoners en 

gebruikers van de doorgaande fietsroute zo snel mogelijk te informeren. Helaas heeft de 

bezorging van de brieven aan de bewoners vertraging opgelopen bij de bezorger. De 

gemeente heeft hier een formele klacht over ingediend. En excuses aangeboden richting de 

aanwezigen. 

De gemeente heeft voor wat betreft de tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het 

bouwrijp maken van de 1e fase (tot medio april 2019) uitgelegd dat het verkeer door het 

bebouwde deel van de Vrijburgstraat moet rijden niet ideaal is, maar wel de minst onveilige. 

Na gesprekken met de aannemer waaruit het hoge aantal verkeersbewegingen voor 

bouwverkeer bleek (elke 5 minuten een vrachtwagen) en ervaringen tijdens het uitgraven van 

de watergang bij Claverveld is naar voren gekomen dat vermenging van bouwverkeer en 

ander verkeer onwenselijk is. Het is niet mogelijk om een bepaalde route enkel voor fietsers 

af te sluiten. Als er een auto doorheen kan, kan er zeker een fietser doorheen. Na afweging 

van alle opties en de eerder door bewoners afgegeven zorgpunten is de huidige afsluiting van 

de B-weg en de route vanuit De Tuinderij door het bebouwde deel van de Vrijburgstraat als 

optie met het laagste risicoprofiel naar voren gekomen. Enkele alternatieven/suggesties zijn 

met de vertegenwoordiging van de bewoners besproken: 

1. Via Jacoba van Beierenweg: route niet geschikt in verband met breedte en omrijdafstand. 

Veel fietsverkeer van en naar het Bunkerpad 

2. Via de Weyevlieteg: Ontvlechten van bouwverkeer met langzaam verkeer. Weyevlietweg – 

Noordbeekseweg is een kruising met veel kruisend basisschoolverkeer.  

3. De Tuinderij ontsluiten via bedrijventerrein Vrijburg: huidige inrichting van bedrijventerrein 

Vrijburg geeft reeds zorgen. Daarnaast vermenging van bouwverkeer met overig 

(fiets)verkeer, zie ook 4. 

4. Verkeersregelaars / tijdelijke verkeerslichten: hoge intensiteit van bouwverkeer en veelheid 

aan overige (fiets)bewegingen is moeilijk te regelen. Menselijke factor is risico. 

Middels aanvullende verkeersmaatregelen (communicatie, bebording) wordt getracht de 

aanwezige risico’s te beperken.  

De verkeersmaatregelen in de periode (februari – april 2019) worden niet gewijzigd. 

 

 



Periode tijdens de bouw van de woningen in Claverveld 

Met betrekking tot de tweede periode wordt vanuit de vertegenwoordiging van de 

bewoners van de Vrijburgstraat en De Tuinderij aangegeven dat de zorg bestaat dat het niet 

blijft bij een afsluiting van 8 weken, maar dat tijdens de bouw de afsluiting blijft bestaan of 

dat er in elk geval nog regelmatig het verkeer vanuit De Tuinderij door het bebouwde deel 

van de Vrijburgstraat moet gaan. 

Over de periode tijdens de bouw van Claverveld is door de gemeente aangegeven dat het 

aantal verkeersbewegingen dan minder intensief zal zijn dan tijdens het bouwrijp maken. 

Daarnaast kunnen dan de wegen, die nu in Claverveld worden aangelegd als bouwweg 

(tussen de Vrijburgstraat en de Weyevlietweg), als alternatief dienen. Dat betekent niet dat 

de garantie afgegeven kan worden dat het verkeer van en naar De Tuinderij dan nooit meer 

door het bebouwde deel van de Vrijburgstraat zal moeten rijden. De verwachting is dat dit 

dan alleen nog voor kortdurende afsluitingen. Het door de bewoners afgegeven signaal dat 

dit tot een absoluut minimum beperkt moet worden is voor de gemeente duidelijk.  

Tussen het bouwrijp maken en de bouwfase zal de huidige route van het bouwverkeer en de 

afsluiting worden geëvalueerd en zal er bepaald worden op welke wijze het bouwverkeer de 

bouwlocatie kan bereiken. De vertegenwoordiging van bewoners wordt eind maart door de 

gemeente gevraagd om hun ervaringen over de tijdelijke verkeersmaatregelen (nogmaals) te 

delen. 

 

 

 

Definitieve verkeerssituatie omgeving Claverveld 

Bij de bewoners bestaat de zorg dat de bewoners van De Tuinderij in de definitieve situatie 

(derde periode), net als nu, nog steeds door het bebouwde deel van de Vrijburgstraat 

kunnen rijden. De betonblokken die dat tot de afsluiting onmogelijk moesten maken, zijn 

dan niet afdoende. Daarnaast wordt benadrukt dat de ontsluiting via de B-weg 

(Vrijburgstraat) al sinds de oplevering van De Tuinderij als ongeschikt ervaren wordt.  

Voor de definitieve situatie na de bouw van Claverveld is de tekening laten zien waaruit blijkt 

dat het in de definitieve situatie niet mogelijk is om vanuit De Tuinderij via het bebouwde 

gedeelte van de Vrijburgstraat te rijden. Tussen de Vrijburgstraat (bebouwd gedeelte) en De 



Tuinderij komt alleen een fietsverbinding. Ook zal er een keerlus worden aangelegd voor de 

bewoners en bezoekers van de Vrijburgstraat. De Vrijburgstraat (tussen het Vrijburgpad en 

de Jacoba van Beierenweg) wordt alleen voor bestemmingsverkeer (aanliggende 

kavels/woningen) en langzaam verkeer. 

In 2019 wordt de 2e fase van Claverveld uitgewerkt. Omwonenden en belangstellenden 

worden weer actief uitgenodigd om tijdens diverse bijeenkomsten hun input te leveren op de 

planvorming. 

 

 

 

Concrete maatregelen 

Tenslotte is met de bewoners gesproken of zij nog suggesties hadden om de 

verkeersveiligheid te vergroten tijdens de tijdelijke afsluiting van de B-weg. Daarbij zijn de 

volgende afspraken gemaakt: 



1. Er komen extra borden 30 km in de Vrijburgstraat en een bord: aandacht voor fietsers 

o.i.d.  

2. Er komt in de Vrijburgstraat een bord: verboden voor bouwverkeer. Ook worden hierover 

afspraken gemaakt met de aannemer. Indien er toch bouwverkeer door de Vrijburgstraat 

rijdt, verzoek om dit z.s.m. te melden bij de gemeente. 

3. De versmalling in de Vrijburgstraat wordt beter zichtbaar gemaakt. 

4. De bocht nabij De Tuinderij wordt z.s.m. aangepast met bestrating ipv een rijplaat. 

5. Extra bord Verkeer richting De Tuinderij en de Vrijburgstraat wordt vanaf het kruispunt 

Weijevlietweg/Nieuwe Zuidbeekseweg omgeleid via de Nieuwe Vlissingseweg d.m.v. borden. 

De route over het Marnixplein en de Kerkstraat wordt hierdoor ontlast. 

6. Er worden borden geplaatst om aan te geven dat het bouwverkeer via het 

bedrijventerrein Vrijburg moet rijden. 

7. Bij de politie (wijkagent) wordt door de gemeente aandacht gevraagd voor de 

verkeerssituatie in het bebouwde deel van de Vrijburgstraat en voor naleving van de 

afsluiting. 

Ook is de bewoners gevraagd te melden bij de gemeente als zich onveilige situaties 

voordoen. Geadviseerd wordt om dit ook te doen bij de politie, aangezien de prioritering van 

de politie deels bepaald wordt door het aantal meldingen. 

 

De aanwezigen vanuit De Tuinderij en de Vrijburgstraat worden bedankt voor hun inbreng 

en het constructieve gesprek.  


