Hieronder staat het overzicht van alle ingediende ideeën in de bewoording zoals ze
zijn binnengekomen. Het getal boven elke alinea correspondeert met de nummers in
de kieslijst die op ieder adres in Hekese wordt bezorgd. Omdat sommige voorstellen
meerdere keren zijn ingediend komen sommige nummers hieronder meerdere keren
voor.
Het werkgroepje dat de ingediende plannen verwerkt en de kiesronde organiseert is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdragen die zijn ingediend.
Aangenomen wordt, dat alle indieners hun bijdrage vrijblijvend beschikbaar stellen.

1
Besteed het aan duurzame initiatieven in het dorp. Koop bv Pomodori zonnepanelen.
1
Elke voordeur in Hedikhuizen krijgt een zon-aandeel in het Pomodori Zon op Water
project twv € 250,- plus het eerste jaar onderhoud twv € 5,50 Men wordt dan lid van
het project Pomodori.
Daarmee helpt iedereen mee aan het verduurzamen van Hedikhuizen. Een zonaandeel wekt 300kWh op en levert afhankelijk van de stroomtarieven elk jaar ca € 30
op per Zon-aandeel. Daarbij geeft het dorp het initiatief Hedikhuizen Duurzaam een
steun in de rug.
Uitgaande van 110 voordeuren zijn de kosten voor dit voorstel € 28.105,1
Pomodoristroom: Verduurzamen is belangrijk, ook voor Hedikhuizen. Maar
verduurzamen kost ook geld, iets wat soms lastig kan zijn. Zou het daarom niet mooi
zijn dat elke adres in Hedikhuizen mee kan doen met de verduurzaming van
Hedikhuizen via het project Pomodoristroom?
Het voorstel is om elke voordeur in Hedikhuizen een zon-certificaat te verstrekken in
het Project Pomodoristroom (Zon op Water) twv € 250,--. De inwoners worden
daarmee gelijktijdig lid van het project Pomodoristroom. Hiermee helpt iedereen mee
aan het verduurzamen van Hedikhuizen. Een zon-certificaat is equivalent met het
opwekken van 300kWh aan jaarlijkse stroom en levert afhankelijk van de
stroomtarieven elk jaar ca € 30,-- per zon-certificaat op. Uitgaande van 110
voordeuren zijn de kosten voor dit voorstel € 27.500,--. Eventueel kan ook worden
gedacht aan een bijdrage voor het eerste jaar onderhoud twv € 5,50. De totale kosten
worden dan € 28.105,--. Hiermee geeft het dorp Hedikhuizen Duurzaam een steun in
de rug.

2
Heruitgaven van het boek “ Weerbaar en Weerbarstig” Wandelen door 1.000 jaar
Hedikhuizen. Elke voordeur krijgt deze tweede druk. Hans Meulenbeld heeft al een
tweede versie klaar liggen. De kosten bedragen ca € 2.000 ,3
Mooie grote plantenbakken op de Lambertusstraat als snelheidsbeperkende
maatregel. De kosten afhankelijk van het aantal en de kwaliteit ca € 3.000,- tot €
5.000,4
Wat hebben jullie al goede ideeën! Voor ons hebben de snelheidsvertragers in de
Lambertusstraat prioriteit. Sinds jaren gelden het deel voor het dorp is geasfalteerd
rijden ze daar voor ons gevoel nog harder. Zeker in de straat met de dichte bomen
en onze schoolgaande fietsende kids, vinden we het echt gevaarlijk. Mochten jullie
daarin willen investeren (dus ook in het deel vanuit de kant van vd Dungen): heel
graag.
4
Ikzelf ben een voorstander van veiligheid. Een drempel tussen arno van den dungen
en fam bruijsters om het verkeer naar het dorp af te remmen zou niet verkeerd zijn .
5
Het plaatsen van veiligheidscamera’s op strategische plaatsen in ons dorp.
Dit werkt preventief tegen criminaliteit, maar ook productief om aan te bijvoorbeeld
tonen hoeveel zwaar verkeer er werkelijk door het dorp heen rijd. Die camera’s
nemen alles 24/7 op en de beelden kunnen relatief eenvoudig worden teruggekeken
met bepaalde filtertechnieken om bepaalde bewegingspatronen te isoleren, die
bijvoorbeeld passen bij een vrachtwagen van bepaalde grootte.
Vier camera’s op de kruising zou al een prima start zijn. Uitbreiden kan later ook nog.
6
Een soort melkboer of toch wekelijkse pizzakar of iets anders met een andere
locatie? Mag ook op onze oprit hoor.
7
En mss iets voor oudere kids in de speeltuin; kabelbaan? Het meer samen buiten
spelen zouden we ook stimuleren.
8
Bijdrage warmtewisselaar warmtenet: Door Hedikhuizen Duurzaam wordt hard
gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van het warmtenet Hedikhuizen. Het totale

project wordt geraamd op 5.5 miljoen Euro. Zowel de Steenfabriek als de gemeente
Heusden stellen zich vierkant achter dit project op. Gezamenlijk wordt de verdere
ontwikkeling opgepakt. Bij de aanleg zal een klein deel van de kosten toegerekend
worden aan de inwoners, de zogenoemde BasisAansluitKosten (BAK). Dit betreft de
kosten voor de aanschaf van de warmtewisselaar en eventuele kleine
bouwtechnische aanpassingen. Deze kostenraming is nog niet inzichtelijk, maar zal
waarschijnlijk tussen de € 1.250,-- en € 2.500,-- euro uitkomen, vergelijkbaar met het
plaatsen van een nieuwe CV ketel. Om iedereen in Hedikhuizen de kans te geven om
- zonder investeringsverlies van bestaande installatie – aan te sluiten op het
warmtenet, zou het mooi zijn hiervoor alvast een bedrag te reserveren van zo’n €
250,-- per voordeur. Voor de huizen, die niet langs het warmtenettracé liggen en
derhalve niet worden aansloten, zal de bijdrage van € 250,-- een ondersteuning zijn
voor aan andere wijze van verduurzaming van het woonhuis. Uitgaande van 110
voordeuren zijn de kosten voor dit voorstel € 27.500,--.
9
Hanging Baskets: In vergelijking met de andere kernen binnen de gemeente Heusden
(zoals Drunen, Vlijmen en de Vesting) laat het onderhoud en de aankleding van
Hedikhuizen nog veel te wensen over, m.u.v. de vele mooie narcissen die in het
voorjaar bloeien en de kerst/winter verlichting die prachtig is. Als aanvulling op de
aankleding zouden ‘hanging baskets’ aan de lantaarnpalen erg mooi zijn. Deze
kunnen worden gevuld met zomergoed en bloeien dan tussen juni en september. Dit
geeft het dorp – na het bloeien van de narcissen – wederom een mooie uitstraling. Ze
zijn op diverse manieren te bevestigen aan lantaarnpalen, (vlaggen)masten, gevels,
railingen e.d middels een zeer stevige RVS ophangbeugel. Tevens wordt bij de
montage gebruik gemaakt van een rubberen strip, welke tussen de RVS beugels en
het object komt te zitten. Hierdoor zal het object niet beschadigen.
De exacte kosten hiervoor zijn niet bekend, maar als raming wordt uitgegaan wordt
van zo’n € 65,-- voor de bloembak, bevestigingsbeugel en de planten. De
bloembakken zijn meerdere jaren te gebruiken bij zorgvuldig beheer en onderhoud.
Uitgaande van zo’n 40-50 lantaarnpalen, zouden de totale kosten uitkomen op €
3.250,-- excl. het watergeven. Voor het watergeven kan mogelijk een beroep worden
gedaan op de gemeente Heusden, of eventueel is iemand in het dorp bereid om dit te
doen, uiteraard tegen betaling (20 weken* 7 dagen* 2 uur*€ 10,-- is € 2.800,--).
10
Verder zijn alle andere ideeen ook goed. Mooi om in het fort te investeren (als
buurthuis; in 10 jaar kopen?) en voorzieningen.
10
Een zeecontainer als mobiel dorpspaleis: Helaas heeft Hedikhuizen geen
gemeenschappelijke ruimte of dorpshuis. Voor het houden van evenementen,
dorpsbijeenkomsten of feesten zou een omgebouwde zeecontainer, voorzien van bar,

tap, tafels, stoelen, krukken en servies een welkome aanvulling zijn. Naast het gebruik
voor dorpsbijeenkomsten kan deze omgebouwde zeecontainer door iedereen in het
dorp worden gebruikt voor eigen feesten en partijen (eventueel tegen een kleine
vergoeding). De kosten voor een kale zeecontainer bedragen zo’n € 2.500,--. De
kosten voor een volledig ingerichte zeecontainer worden geraamd op zo’n € 12.500,-maar afhankelijk van al aanwezige stoelen, tafels en serviesgoed en de te kiezen
inrichting zal dit bedrag variëren. Voor de stalling/opslag van de zeecontainer kan
eventueel gebruik worden gemaakt van ruimte bij Caravanopslag Bruijsters of bij
andere agrariërs (uiteraard tegen betaling).
10
Daarnaast zou een mobiele kraam die voor elke feestelijke gelegenheid kan worden
ingezet een aanvulling zijn voor ons dorp. Deze mobiele kraam is dan voorzien van
een bar, flessenkoelkast, groot koffiezet apparaat, frituur, glazen kopjes etc.
Aangezien er dit jaar voor ons dorp al vele tafels, stoelen, tenten en bovengenoemde
spullen zijn gekocht, zal er gekeken moeten worden wat er al is, zodat we niets
dubbel gaan kopen. Het idee is dat bij elke dorpsactiviteit en individueel feestje van
een dorpsgenoot deze mobiele cateringkraam kan worden ingezet ( borggeld vragen.
Er zijn vele mogelijkheden van een pipowagen tot een zeecontainer of een
schaftkeet. Daar zou een klein groepje naar kunnen kijken en een keuze maken.
Belangrijk is dat de kraam mobiel is en makkelijk achter een auto te vervoeren is.De
stalling zou misschien kunnen bij iemand uit het dorp die een grote opslagruimte
heeft (natuurlijk tegen betaling). Het geheel zal ongeveer tussen de 10.000 à 12.000
euro kosten. Wij staan achter dit idee, omdat dit een voorziening is die iedereen kan
gebruiken en die het makkelijker maakt om kleinere of grotere dorpsactiviteiten te
organiseren. Het gaat ons om het verbindende element om dorpsbewoners meer bij
elkaar te brengen.
11
Wij zijn van mening dat het geld terug kan worden gegeven aan de gemeente.We
lijken het geld als gemeenschap niet hard nodig te hebben en een project als b.v.
verkeersveiligheid kunnen we moeilijk samen oplossen omdat de onderlinge
belangen te veel uiteen lopen.
11
Als er over alle ideeën, die iedereen inbrengt, geen blije consensus kan worden
bereikt dan geef die 80.000 terug aan de gemeente. We hebben er 4 jaar de tijd voor
gehad om dit geld met zijn allen voor ons dorp in te zetten, lukt dit nu weer niet dan
zijn wij als dorp die extra 80.000 euro ook niet waard.
12
Extra zitbanken op een aantal logische plekken in het dorp, waaronder een bankje op
de hoek/kruising van de Hoge Maasdijk met de Buitenwaarderweg;

12
er is ooit geopperd op her en der in het dorp een extra bankje neer te zetten. Voor
ons als inwoners maar ook bezoekers erg welkom. Het bankje voor ons huis wordt
veel gebruikt door voorbijgangers.
13
Onder de komborden aanbrengen borden met de text Hekese
14
Aanplant extra laanbomen en beukenhagen op logische plekken langs de diverse
straten van het dorp
15
Verbeteren klinkerbestrating, eigenlijk ook taak van de gemeente 🙂
16
Aanbrengen obstakels voor langs de bermen om kapotrijden ervan te voorkomen in
de winter, denk hierbij aan stalen bollen in de berm
17
Verbod groot landbouwverkeer en vrachtauto's steenfabriek door het dorp om
schade aan de nieuwe voorzieningen te voorkomen
18
Bijenhotels op strategische plaatsen
19
Meer vogelnestjes in de laanbomen langs de straten
20
Betere bewegwijzering
21
Gebruik van de ruimte in de Leerfabriek door middel van een knipkaart die gekocht
wordt bij de LEERFABRIEK waarmee alle bewoners/ clubs /verenigingen gebruik
kunnen maken van het gebouw voor b.v. films ,workshops, leesgroepjes,
informatieavonden, vergaderingen of gezellig samenzijn.
22
Overbodige verkeersborden verwijderen of concentreren
23
Aankoop van de speeltuin. De ondergrond van de speeltuin is in het bezit van de
Parochie. Nagaan of de speeltuin te koop is voor een marktconform, schappelijk

bedrag. Omdat het niet in de doelstellingen van BuurtBestuurt ligt om een speeltuin
te exploiteren, wordt de speeltuin daarna verkocht aan de gemeente voor een bedrag
van 25 x de jaarlijkse huur, maar onder de conditie dat in de komende 50 jaar de
bestemming van de grond niet wordt gewijzigd, dat het open karakter van de
speeltuin blijft gehandhaafd, en dat er in die periode geen permanente bebouwing
mag plaatsvinden.
24
Aanleg van enkele verharde publieke parkeerplaatsen. Nabij de vuilcontainers, nabij
de coupure, langs de Ophovenseweg bij het kombord en achter het informatiebord in
de speeltuin kunnen op eenvoudige wijze enkele publieke plaatsen worden
gecreëerd. Kosten circa 1 K per parkeerplaats, mits in open grasstenen uitgevoerd.
Marktpartijen kunnen worden uitgenodigd om eventueel laadstations voor E-auto's of
E- fietsen te realiseren.
25
Langs de Ophovenseweg is de berm in erbarmelijke staat, vooral in het
regenseizoen. De weg is zo smal dat twee personenauto's elkaar niet kunnen
passeren zonder in de berm te geraken. Middels 2 of 3 passeerstroken (open
grasstenen) kan dit probleem worden ondervangen.
26
Door omwonenden is aangegeven dat een drempel of plateau op de kruising
Lambertusstraat/Kerkstraat/Oude Schoolstraat niet wenselijk is. De overlast van
zwaar verkeer is al groot genoeg. Een drempel zou dat alleen maar verergeren. Een
visuele aanduiding middels belijning of afwijkende kleur klinkers is wel een optie.
27
In de voorgestelde lijst aan de dorpsbewoners noemen jullie ‘snelheidsremmers in de
Lambertusstraat’. De afgelopen periode heeft de gemeente gekeken naar de
mogelijkheden voor bloembakken en het verleggen van de drempel. Daaruit heeft de
Gemeente de conclusie getrokken dat er eigenlijk geen geschikte oplossingen zijn.
Hierover gaan we nog opnieuw in gesprek met de Gemeente. Wij adviseren daarom
om een bedrag te reserveren voor maatregelen om de verkeersveiligheid in de
Lambertusstraat (en wellicht andere straten) te verhogen.
28
Naar aanleiding van onze gesprekken met de Gemeente is er een nieuwe schouw
geweest van de kwaliteit van de bestrating. De Gemeente heeft daaruit de conclusie
getrokken dat er meer regulier onderhoud nodig is in delen van de Lambertusstraat,
Kerkstraat en Oude Schoolstraat. Er is inmiddels ingetekend welk percentage
bestrating herstraat moet worden en op welk specifiek straatdeel dat nodig is. De
reguliere onderhoudskosten voor de Gemeente waren voorheen geraamd op €

30.000 en zijn nu geraamd op € 65.000 voor de 3 genoemde straten. Dat is dus al
een enorme vooruitgang! De Gemeente heeft aangegeven dat het mogelijk is om een
hoger percentage van de straten te herstraten (om een nog betere kwaliteit / egaliteit
te krijgen). Bijvoorbeeld: op een straatdeel wordt middels regulier onderhoud 30%
van de bestrating herstraat, maar als wij dat willen dan kan dat opgehoogd worden
naar bijvoorbeeld 100%. De meerkosten daarvan worden geraamd op € 31.000 voor
de Lambertusstraat of € 68.000 voor de Lambertusstraat en de Kerkstraat. Vanuit de
werkgroep Verkeer adviseren wij het extra herstraten op te nemen als voorstel aan
de dorpsbewoners.
29
In het verleden hebben we vragen gehad over het ontbreken van een bewegwijzering
op de kruising (vooral voor fietsers en een nette verwijzing naar het fort). De
Gemeente heeft aangegeven dat een dergelijke bewegwijzering niet nodig is op basis
van de richtlijnen. Als een bewegwijzering toch wenselijk is wil de Gemeente wel
meedenken, maar de kosten komen voor rekening van BB. Het plaatsen van
bewegwijzering op de kruising bij de speeltuin zou wat mij betreft ook op de
ideeënlijst geplaatst kunnen worden.
30
Ik zou erg blij zijn als er niet meer zo hard gereden wordt in de Lambertusstraat. Als
daar grote bloembakken een uitkomst zou bieden ben ik daar erg voor. Vooral het
grote vrachtverkeer doet ons in bed trillen,en veel auto’s rijden hier echt veel te hard.
Voor kinderen maar ook voor ouderen en dieren is het soms levensgevaarlijk om
langs de straat te lopen. Maar het beste antwoord op al die te hard rijdende auto’s is
een FLITSPAAL. Daar zouden er twee van moeten komen in de Lambertusstraat.
31
Wilde bloemen in de bermen, stroken vrij houden waar de boeren het land op
kunnen.
32
een dorpsmoestuin met dorpskas. Hoewel er veel dorpsbewoners een eigen stukje
groen hebben zou een gezamenlijk tuintje ruimte kunnen bieden voor degene die het
thuis niet kunnen, willen of durven. Daarnaast geeft het kans voor een sociale ‘boost’.
33
een ‘ommetje’ of ‘doorsteek’ door de weilanden vanaf het Fort naar de
Ophovenseweg. Daarmee ontstaat er een leuke middellange wandelroute die de
drukke wegen (vooral de Groenstraat) ontwijkt. De route zou langs de bestaande
sloot en wellicht de toekomstige loop van het Oudje Maasje kunnen volgen.

33
Corona maakt dat we nog meer aan t wandelen gaan. De ommetjes uitbreiden brengt
variatie. Wellicht dat de HAS kan helpen dit op te zetten.

34
Ik zou graag dat het geld besteed wordt aan nieuwe bestrating. De wegen door het
dorp met name, Kerkstraat en Oude Schoolstraat en Lambertusstraat hebben kuilen,
lopen schuin af, als je loopt is het zoeken naar een recht stuk.
34
Het geld dat over door de gemeente te laten labelen als budget dat gebruikt moet
worden om het straatwerk (klinkerbestrating) aan te pakken en met spoed op de
gemeentelijke agenda te krijgen.
31
HET KWALITATIEF GOED HERBESTRATEN met name van de Kerkstraat en Oude
Schoolstraat.
Dit lijkt mij een geweldig voorstel. Hier hebben alle bewoners iets aan zowel jong als
oud want de bestrating is zo slecht dat mensen hier niet meer fatsoenlijk kunnen
lopen of fietsen.
Het afgelopen jaar hebben we vaak in de Kerkstraat fietsongevallen gezien.
35
Daarnaast zou ik het een aanbeveling vinden als de bermen in de zomer vaker
gemaaid worden. Er is zoveel moeite gedaan om mooie bermen te creeeren in het
voorjaar met het planten van de bloembollen. Het is ook prachtig als al die bloemen
gaan bloeien. Heel mooi als je het dorp binnenkomt en je ziet al die kleurtjes. Maar
zodra de bloemen zijn uitgebloeid worden de bermen een zootje. Slordig, dor en
bruin en dan worden ze pas in september gemaaid. Ik vind het een blamage, zo mooi
als het in het voorjaar is zo lelijk in de zomer als iedereen lekker wandelt door het
dorp.
36
Voor de huizen met kinderen victorveilig aanschaffen.
37
Ook mischien een elektronisch bord die de snelheid aan geeft net zoals ze in
bokhoven hebben geplaatst.

38
Onze dorp heeft al prachtige versiering met de kerst ikzelf vind het erg gecentreerd
in het dorp. Maar mooie versiering door het dorp van boom naar boom of van
lantaarnpaal naar lantaarnpaal kan ook erg mooi zijn.
39
bomen in en om het dorp. Er verdwijnen zo het en der grote bomen. Ouderdom kap
of wat dan ook. Bomen in de openbare ruimte maar ook in tuinen, bijvoorbeeld elk
huishouden een boom. De natuur en milieugroep heeft een project groen in de wijk.
Wellicht dat dat extra kansen of mogelijkheden biedt.
40
Borden met foto s hoe Hedikhuizen er uitzag. Met informatie en/of bijv een tag een
koppeling naar een website met foto s en informatie. Een project om bv samen met
de Heemkundekring aan te pakken
41
pluk tuin. Bloemen en fruit op een plaats waar mensen ook bij elkaar kunnen komen
(bankje, picknick tafel, kraampje)
Als dit insecten helpt kan dit project mogelijk ook steun krijgen van de vlinder
stichting.
41
Pluk tuin(en)
·
Duurzaam: Ter bevordering van de biodiversiteit
·
Fleurt het straatbeeld op
·
Op land wat wellicht door dorpsgenoten beschikbaar kan worden gesteld en wat
nu bijvoorbeeld geen directe bestemming heeft
·
Maatschappelijk doel: Bijvoorbeeld 1x p/wk op zaterdag ochtend krijgen
dorpsbewoners toegang tot de pluk tuin om een bloemetje voor in huis te plukken en
tegelijkertijd even te kletsen met andere aanwezigen
·
Om het makkelijker haalbaar te maken: Niet toegankelijk voor derden,
voorbijgangers kunnen er uiteraard van meegenieten
·
Aanleg en onderhoud tegen betaling en evt. ook door vrijwilligers. Ik kan
me voorstellen dat land omgeploegd/bewerkt moet worden voor dit
soort doeleinden. Ik weet niet hoeveel werk dit met zich meebrengt en hoe makkelijk
dit te realiseren is. Daarnaast zal onderhoud ook één van de uitdagingen zijn.

42
bijen spoor. Een spoor van wilde bloemen door het dorp in de bermen, een snelweg
voor insecten, plukbaar en mooi om te zien. De vlinderstichting zal zo n initiatief
wellicht ondersteunen en mogelijk van extra subsidie voorzien.
43
80.000 kan ook een goede aanzet zijn voor een initiatief als herenboeren in
Boxtel. https://www.herenboeren.nl/
44
In overleg met de gemeente plantenbakken in de bermen plaatsen. Huishoudens
kunnen zelf bepalen of ze dit in hun berm willen en adopteren deze dan om deze te
onderhouden. Hiermee het dorp verfraaien en voorkomen dat de bermen kapot
worden gereden. Op plaatsen waar nodig kunnen deze dusdanig groot worden dat
de bakken ook als snelheidsbeperking dienst kunnen doen. Zo kunnen eenvormig
qua vormgeving meerdere doelen worden bereikt
45
Uitbreiding evenementen uitrusting
Ik heb begrepen dat er al geruime tijd gesproken en gediscussieerd wordt over een
“dorpshuis” in de breedste zin van het woord. Misschien zelfs wel een eindeloze
discussie? Zonder me in de discussie te willen mengen, ben ik toch zo vrij om een
idee voor te stellen rondom dit onderwerp.
Want juist in deze tijd lijkt het me prioriteit om kans op verdeeldheid te verkleinen, of
in elk geval niet nog groter te maken.
En juist te genieten van het leven en plezier maken met elkaar zou een belangrijk
doel binnen het dorp mogen zijn wat mij betreft. Juist dat siert Hékise ook vind ik,
want gelukkig hebben we al vaak mogen deelnemen aan leuke evenementen/feesten!
Ik heb begrepen dat er inmiddels tenten zijn aangeschaft die ingezet kunnen worden
voor activiteiten. Mag ik het een “mobiel dorpshuis” noemen?
Wat als we deze uitrusting uitbreiden zodat we jaarrond voldoende mogelijkheid
hebben om elk evenement/bijeenkomst, etc te organiseren op elke willekeurige plek.
Denk aan bijvoorbeeld: kachels, feestverlichting, geluidsinstallatie, aanhanger waar
alles op/in past die je makkelijk in en uit opslag kunt halen, etc.
46
Plaatsen mooie grote lindeboom met bankjes eronder op 'drielandenpunt' ofwel de
driesprong van fietspaden op de dijk nabij de Maas.

47
Het houden van ‘Walking Dinners’ waarbij wisselende groepen mensen bij elkaar een
voor-, hoofd- of nagerecht komen eten.
.
48
Ik pleit voor snelheidsbeperkende maatregelen in de Lambertusstraat ter hoogte van
de drempel vlakbij huisnummer 7a, onder de lichtmast. Bij voorkeur een asverspringing. Het dorp blijft dan toegankelijk voor tractoren en de melkwagen maar
de snelheid gaat eruit. Dit brengt meer veiligheid, minder geluidsoverlast. De kosten
zijn laag en de maatregel is een verkeersmaatregel en geen verkeersbesluit en kan
daarom snel gerealiseerd worden.

