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De herinrichting van de openbare ruimte rond het winkelcentrum aan de Hindersteinlaan in Vleuten 
is in volle gang. Ondanks de vele nog niet afgeronde werkzaamheden, waarbij ook zwaar materieel 
ingezet zal moeten worden, is de achterzijde van het winkelcentrum al voorzien van definitieve 
klinkerbestrating.  
 
Vrachtwagens, die de winkels bevoorraden, maken gebruik van een laad- en loshaven aan de 
Paddenaar. De draai die ze bij het in- en uitrijden moeten maken is te krap en leidt ze 
onvermijdelijk over de in de bestrating aangebrachte boomspiegel en tegen de reeds aangebrachte 
stoepranden, die hierdoor stevige schade hebben opgelopen. Ook als later de beoogde inrijrichting 
is gerealiseerd, zullen bevoorradende vrachtwagens deze korte draai moeten maken. 
 

      
 
In het trottoir aan de achterzijde zijn aansluitpunten aangebracht voor lantarenpalen. Twee 
daarvan bevinden zich midden op dat trottoir en vormen daarmee een barrière voor mensen met 
een beperking en kinderwagens, zeker als er straks ook nog fietsen gestald gaan worden. 
 

 
 
De verwachting van omwonenden is dat er straks onvoldoende parkeerruimte zal zijn voor de 
bezoekers van het vernieuwde winkelcentrum. Nu al is er sprake van een tekort. Dit zal niet minder 
worden als de winkels aan de achterzijde gereed zijn. De aanwezige ruimte voor een aantal extra 
parkeerplaatsen wordt niet benut en door de nu gekozen inrichting wordt het onmogelijk om 
zonder extra kosten later alsnog plekken te realiseren. 
 

 
 

Opvallend is verder het ontbreken van verlaagde stoepranden aan het uiteinde van het voetpad 
van en naar zorgcentrum Hinderstein en het feit dat bij dit voetpad de doorgang door de 
werkzaamheden is geblokkeerd, vlak voor aanvang van de bouwvakvakantie. Iets dat zich ook 
voordoet op de kruising Pastoor Ohllaan-Hindersteinlaan-Odenveltlaan. De werkzaamheden ter 
plekke liggen daarmee minimaal de eerstkomende 3 weken stil. 



 

   
 
Op die kruising is te zien dat voor de nog uit te voeren werkzaamheden grondwateronttrekking zal 
gaan plaatsvinden. Vele van de ter plekke aanwezige panden zijn gefundeerd ‘op staal’, wat in 
vergelijkbare omstandigheden in Hoograven eerder al heeft geleid tot problemen door verzakking 
van de kleilaag waarop zulke panden zijn gefundeerd. 
 
De SP is zeer onaangenaam verrast door deze zaken, die ongetwijfeld zullen leiden tot hoge extra 
kosten voor herstel van de schade en het wegnemen van onvolkomenheden in de inrichting van de 
openbare ruimte. De door de Vleutenaren ongewenste bezuinigingen op hun bibliotheek komen 
hiermee wel in een heel schraal daglicht te staan. 
 
Deze observaties, gedaan op 19 juli 2012, leiden de SP tot de volgende vragen: 
 
1. Waarom zijn aan de achterzijde van het winkelcentrum de definitieve klinkerbestrating en 
trottoirbanden al aangebracht, terwijl de werkzaamheden in de aanliggende grondstroken nog in 
volle gang zijn en het in- en uitrijden van zwaar materieel voor deze werkzaamheden de eerste tijd 
nog zal plaatsvinden? 
 
2. Hoe wordt voorkomen dat bevoorradende vrachtwagens de aangebrachte trottoirbanden en 
boomspiegel op de hoek van de Paddenaar beschadigen en hoe kunnen zij de draai naar de laad- 
en loshaven maken zonder hinder en gevaar voor voetgangers en fietsers? 
 
3. Waarom wordt het uiteinde van de voetgangersdoorgang vanaf zorgcentrum Hinderstein naar de 
Paddenaar niet voorzien van een verlaagde stoeprand, om de toegankelijkheid van het gebied voor 
mensen met een beperking te waarborgen? 
 
4. Hoe kan het dat er straks lantarenpalen komen midden op het trottoir langs de winkels aan de 
achterzijde? 
 
5. Hoe wordt voorkomen dat er straks een oplopend tekort aan parkeerruimte is aan de achterzijde 
van het winkelcentrum?  
 
6. Hoe hoog is het bedrag dat nu is uitgetrokken voor de herinrichting van de openbare ruimte 
(rijweg, trottoirs, boomspiegels, groenstrook) aan de achterzijde van het winkelcentrum en de 
Paddenaar? 
 
7. Welk bedrag schat het college dat er nodig is om later de schade te herstellen en 
onvolkomenheden te repareren? 
 
8. Waarom zijn belangrijke verkeers- en voetgangerspassages geblokkeerd vlak voor aanvang van 
de bouwvakvakantie?  
 
9. Hoe oordeelt het college over de ter plekke gehanteerde volgorde en planning van de 
werkzaamheden en wat gaat het college doen om verdere missers hierin te voorkomen? 
 
10. Welke maatregelen zijn er genomen om schade aan panden door grondwateronttrekking te 
voorkomen en hoe is geregeld dat bewoners/eigenaren van die panden eventueel schadeloos 
worden gesteld, zonder langdurige juridische procedures, zoals het geval was in een vergelijkbare 
situatie in Hoograven? 
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