
 

 

       

       

       

 

Masterplan Bruinisse 
Herinrichting Dreef en Nieuwstraat 

De Dreef 

Situatie voor herinrichting 

“Gat van Bru” P-plaats Marketplaza Nieuwstraat 

De Dreef “Gat van Bru” P-plaats Marketplaza Nieuwstraat 

Situatie tijdens uitvoering 

De Dreef “Gat van Bru” P-plaats Marketplaza Nieuwstraat 

Situatie na herinrichting 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 

Doelstellingen 

 Verbeteren van de aantrekkelijkheid en 
verblijfskwaliteit van het centrum en het creëren van 
een prettige openbare ruimte.  

 Waarborgen van een hoge mate van sociale 
veiligheid, zowel overdag als in de nachtelijke uren.  

 Sluit zoveel mogelijk aan op de gebruiksfuncties in 
de omliggende gebouwen in en rondom het gebied, 
zowel functioneel als visueel.   

 Duurzaamheid, sociale initiatieven en innovatie. In 
het project worden kansen op het gebied van 
duurzaamheid, sociale initiatieven en innovatie benut.   

 Bijdragen aan een afgestemde en goed 
geïntegreerde uitvoering van het werk in relatie met de 
omgeving, toerisme en betrokkenen.  

 
 

Top 3 meest genoemde positieve 
reacties 

  
Verbetering van de aantrekkelijkheid en 
verblijfskwaliteit van het centrum en het 
creëren van een prettige openbare ruimte.  

  
Door de herinrichting is het centrum van 
Bruinisse gemoderniseerd en uitnodigend 
geworden.  

  
Sluit zoveel mogelijk aan op de 
gebruiksfuncties in de omliggende 
gebouwen in en rondom het gebied, zowel 
functioneel als visueel.   

 
 

Cijfer voor het gehele 
project (gemeente, 
ontwerp en uitvoering) 

gegeven door 
bewoners en 
ondernemers. 

           

Ondergrondse containers geplaatst voor een efficiënte 
afvalinzameling en een strakker straatbeeld.  

Voorzieningen getroffen voor elektrische voertuigen en 
het deelauto plan van Gemeente Schouwen-Duiveland. 

Nieuwe entree OBS De Meerpaal, een veiligere situatie 
voor de scholieren met een maritiem tintje.  

Meer fietsplaatsen gecreëerd in de nabijheid van de 
vernieuwde Albert Heijn.  

Dynamische beleving door een grote diversiteit aan 
groen middels het toepassen van “Green to Colour” 

Kiss & Ride voorziening voor het veilig halen en brengen 
van scholieren nabij de scholen. 

Masterplan Bruinisse 

In het masterplan Bruinisse is de ambitie neergelegd om 

van Bruinisse een aantrekkelijke en gezellig dorp te 

maken voor jong en oud. Voornaamste is het verbeteren 

van de aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van het 

centrum en het creëren van een prettige openbare ruimte. 

Om deze kwaliteitsslag voor de openbare ruimte te 

kunnen maken moest onder andere de verkeersstructuur 

aangepast worden. Hierdoor is ruimte ontstaan voor meer 

ondernemingen, meer parkeergelegenheid en meer groen. 

Herinrichting Dreef betreft het eerste deelgebied van het 

masterplan wat wordt uitgevoerd, de inrichting 

voortvloeiend uit dit deelgebied wordt doorgezet in de 

toekomstige deelgebieden.   

Deelgebied Dreef-Nieuwstraat 

In het najaar van 2019 is gestart met de herinrichting van de Dreef en 

Nieuwstraat en omliggende parkeerterreinen. Dit gebeurde gelijktijdig 

met de verbouwing van de Albert Heijn en de realisatie van de 

nieuwbouw voor Etos en Gall&Gall. Het ontwerp is tot stand gekomen 

met input van de bewoners, OBS De Meerpaal, de dorpsraad en de 

ondernemersvereniging. Vervolgens is het ontwerp door de 

aannemende partij geoptimaliseerd in samenspraak met de gemeente. 

Naast bovengrondse werkzaamheden zoals de verlegging van de Dreef, 

hebben er ook ondergrondse werkzaamheden plaatsgevonden. 

Voorbeelden hiervan zijn de vervanging van het rioolstelsel en de 

verlegging van kabels en leidingen.  

Uitvoeringsperiode September 2019 – Juni 2020 
Projectbudget € 1.485.000,- 
Ontwerp  Kuipercompagnons    
Uitvoering  M.J.Oomen riool- en betontechniek BV. 

 
 

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP MET RICARDO DE WINTER, TELEFOON: 06 21 68 41 52 / MAIL: RICARDO.DE.WINTER@SCHOUWEN-DUIVELAND.NL 

 
 

 
 

 
 

    
 

M.J.Oomen 
riool- en betontechniek B.V. 


