
Beste bewoners, 

 

Voor Kreileroord wordt een dorpsvisie opgesteld. U woont en/of werkt in het dorp. Wij nodigen u 

daarom graag uit voor een inloopavond over deze dorpsvisie op maandag 13 februari van 19.00 – 21.00 

uur in MFA De Doorbraak aan de Bollenstraat 66 in Kreileroord. In deze brief leest u welke informatie we 

tijdens deze avond met u delen. 

 

Opstellen dorpsvisie Kreileroord 

Eerder heeft u kunnen reageren op een eerste inventarisatie voor de dorpsvisie van Kreileroord. Ook 

heeft u uw wensen en ambities bij ons aangegeven via ons platform denkmee.hollandskroon.nl. Wij 

danken u hartelijk voor de waardevolle ideeën en opmerkingen. Tijdens de inloopavond toetsen wij graag 

bij u hoe u aankijkt tegen de opbrengst daarvan.  

 

Kreileroord heeft een aantal bedrijvenlocaties aan de oostzijde van het dorp 

Hoe zien de eigenaren van deze locaties de toekomst? Blijft er behoefte aan deze locaties? Of is 

omvormen naar een andere functie een wens? Hoe kunnen we dit stuk van Kreileroord verduurzamen en 

vergroenen? Dat zijn vragen die we aan de eigenaren willen stellen tijdens deze inloopavond. 

 

De voorbereiding voor groot onderhoud aan de riolering en straten start dit jaar  

Ook de waterleiding wordt vervangen door PWN. Langs de Korenstraat ligt de oudste waterleiding 

daarom wordt deze als eerste aangepakt. Tijdens deze inloopavond delen wij graag onze ideeën en 

oplossingen voor dit grote onderhoud met u. De werkzaamheden van de gemeente beginnen pas nadat u 

gelegenheid heeft gehad om aanvullende ideeën en verbeterwensen kenbaar te maken. Graag nodigen 

wij u uit mee te denken over hoe uw straat eruit kan komen te zien.  

 

Een belangrijk probleem dat we als gemeente aan willen pakken zijn de parkeerproblemen. U kunt uw 

suggesties over hoe we parkeerproblemen het beste kunnen oplossen tijdens deze avond met ons delen. 

Met het vernieuwen van de riolering en de straten krijgen we de kans de openbare ruimte goed, 

verkeersveilig en klimaatbestendig in te richten.  

 

In gesprek over kadastrale eigendomssituatie  

Uit vooronderzoek is gebleken dat de kadastrale erfgrenzen bij meerdere huiseigenaren niet 

overeenkomen met hoe deze in de praktijk worden gebruikt. In onderstaand (willekeurig) figuur is te zien 

dat een deel van de stoep in eigendom is van de huiseigenaar, maar in de praktijk openbaar wordt 

gebruikt. Dit is om meerdere redenen niet gewenst. Voornamelijk vanwege de kabels en leidingen die in 

de grond liggen, maar ook omdat het openbare ruimte is. Deze situatie komt voor in o.a. de Vlasstraat, de 

Bollenstraat en de Gijs van Gaalenstraat. U kunt uw eigen perceelsgrenzen bekijken op 

www.kadastralekaart.nl. Tijdens de inloopavond kijken we graag met u naar de eigendomssituatie en 

gaan we hierover in gesprek. 

 

denkmee.hollandskroon.nl/nl-NL/projects/dorpsvisie-kreileroord
http://www.kadastralekaart.nl/


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

            

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de inloopavond op 13 februari 

Het is niet nodig om uzelf van tevoren aan te melden. U kunt tussen de genoemde tijden binnenlopen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ilja de Wilt 

Opgaveleider dorpsvisies 


