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4 september 2014

Onderwerp
Onttrekken weg aan de openbaarheid.

Steenbergen;

Aan de raad,
1. Inleiding
In het kader van het onderhoudsprogramma wegen 2014 en de verdere realisering van het plan 'De
Bongerd' zal de omgeving omgrensd door de Van Leuvenstraat, de parallelweg van de Franseweg en de
Van Boutershemstraat te Steenbergen wijkgericht worden ingericht. Zo zal de bestrating worden
vervangen, openbaar groen worden vervangen en/of nieuw worden aangelegd en zal volgens het
politiekeurmerk de openbare verlichting worden aangepast.
In het kader van deze werkzaamheden dient een smalle verbindingsweg, gelegen tussen de Van
Boutershemstraat en de Van Leuvenstraat aan de openbaarheid te worden onttrokken. Een
situatietekening is bijgevoegd, waarop het verbindingswegje is aangegeven.
2. Achtergrond
Vanwege de herinrichting van het smalle straatje vervalt de functie van 'weg'. Op grond van de Wegenwet
dient de smalle weg aan de openbaarheid te worden onttrokken.
3. Overwegingen
Bevoegdheid onttrekken wegen aan de openbaarheid
Uw raad is bevoegd op grond van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet wegen gelegen binnen de gemeente
aan de openbaarheid te onttrekken.
Ingekomen zienswijze.
Overeenkomstig afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het voornemen om de kleine weg
aan de openbaarheid te onttrekken gedurende zes weken ter visie gelegen. Tegen het voornemen is één
zienswijze ingediend. De zienswijze, waarin de bezwaren vermeld staan ligt ter visie. De zienswijze is
tijdig ingediend.
De bezwaren betreffen: de aantasting van het persoonlijk woongenot en het bezwaar, dat na de geplande
herinrichting van de weg men twee maal moet oversteken om naar de Oudlandsestraat te komen
Reactie op de zienswijze
De smalle verbindingsweg heeft geen functie meer gezien de realisatie van een ontsluitingsweg en de
aanleg van parkeerplaatsen met een bijbehorend trottoir naast de smalle weg. Er is nu een veiligere
manier om te ontsluiten, temeer daar ter hoogte van de woningen Van Boutershemstraat 11 en 13 een
draaikom aangelegd zal worden en de rijbaan voor de twee woningen verbreed wordt van 3 naar 5 meter.
Op deze wijze hebben de bewoners van de twee woningen genoeg ruimte om te kunnen ontsluiten naar
de Van Boutershemstraat. Voorts is er een voetpad aangelegd en kan men met de fiets via het
parkeerterrein gemakkelijk de woningen bereiken.

Ter inzage ligt:

De huidige staat, waarin de smalle straat zich bevindt voldoet niet meer aan de daaraan te stellen eisen
qua inrichting en geringe breedte. Het opnieuw aanleggen van de weg is een kostbare aangelegenheid.
Gezien het feit, dat van de weg nagenoeg geen gebruik meer wordt gemaakt, zou het opnieuw aanleggen
van de weg kostenverslindend zijn.
Nadat de weg aan de openbaarheid is onttrokken ontstaat de mogelijkheid één mooie groene inrichting te
realiseren.
Resumerend zijn wij van mening, dat de smalle weg aan de openbaarheid aan de openbaarheid
onttrokken dient te worden en dat de zienswijze dient te worden afgewezen. Wij stellen u voor hiertoe te
besluiten. Een ontwerpbesluit ligt ter inzage.
4. Middelen
Aan het onttrekken van de weg aan de openbaarheid zijn geen kosten verbonden
5. Risico's,
Nadat uw raad heeft besloten de smalle weg aan de openbaarheid te onttrekken, kan degene die een
zienswijze heeft ingediend tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Tegen de beslissing op het
bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
6. Communicatie/Aanpak
Uw besluit zal aan de indiener van de zienswijze worden medegedeeld. Ook zal uw besluit op de
gebruikelijke wijze op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.
7. Voorstel
Wij stellen u voor de smalle verbindingsweg, gelegen tussen de Van Boutershemstraat en de Van
Leuvenstaat op grond van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken en de
zienswijze af te wijzen.
Hoogachtend,
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