
Kom in gesprek

in Vreeland!

13 / 10 / 2017

19:30 - 21:00

Fetha 16 - Vreeland

Het Ombudsteam is er voor iedereen, 
lid van de PvdA of niet. Met welke vraag 
u ook komt, samen met u proberen we 
een oplossing te vinden of verwijzen we 
u door.

Wat heeft het ombudsteam kunnen betekenen?
– Geluidsoverlast complex Safari
– Overlast van twee bomen verholpen in Fazantenkamp
– Beheer/onderhoud collectieve voorziening WMO in flat Schepersweg
– Schuldhulpverlening bewoner Westbroeksebinnenweg

over belangrijke zaken 

Stichtse vecht

ombudsteam@pvda-stichtsevecht.nl
0346 – 285 320

Ombudsteam PvdA SV

De pvda ombudsman

of de woningcorporatie

Conflict met Het energiebedrijfde overheid



Dorpshuizen moeten blijven, ook in Vreeland.
De PvdA-fractie heeft recent voorgesteld om de bezuiniging op de 
dorpshuizen in Stichtse Vecht van tafel te vegen!

Begraafplaats beter onderhouden en niet privatiseren
Begraafplaatsen hebben een belangrijke plek in de kernen van 
onze gemeente. De PvdA is geen voorstander van privatisering van 
begraafplaatsen. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat het onderhoud 
van begraafplaatsen wordt verbeterd.

Extra investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte
Wij zien graag dat in Vreeland gemeente, politie en 
woningbouwcorporatie minstens een keer per jaar een wandeling door 
Vreeland maken om knelpunten in de openbare ruimte op te lossen 
(wijkschouw). Welke knelpunten ziet u?

Extra controle op rommel bij omgekeerde afvalinzameling 
Omgekeerd inzamelen komt eraan. Restafval brengt u dan naar de 
ondergrondse containers. Wat vindt u daarbij belangrijk? Wij pleiten 
voor extra controles op rommel bij deze containers.

Gevolgen modernisering afvalscheiding voor Vreeland
De raad bespreekt op dit moment de toekomst van de 
afvalscheidingsstations in Stichtse Vecht. Er wordt gedacht aan een 
groot depot in de omgeving van Breukelen. De PvdA wil met de tijd 
meegaan, maar de inwoners van Vreeland mogen daar niet de dupe van 
zijn.  Wat vindt u als inwoner van Vreeland belangrijk?

Creatieve oplossing voor verkeer de Greif nodig. 
De PvdA wil een creatieve oplossing voor het verkeer van en naar 
de Greif. Eerder hebben we bijvoorbeeld een motie ingediend voor 
een onderzoek naar de aanleg van een nieuwe ontsluiting aan de 
noordelijke kant van Vreeland (boven langs de toekomstige nieuwe 
woonwijk). Helaas hebben de uitkomsten van het onderzoek naar 
een alternatieve ontsluiting dat hierop volgde nog niet geleid tot de 
gewenste oplossing. Wat vindt u belangrijk?

Standpunten


