
                             

Motie 

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 24 februari 2022; 

Herinrichting David van Orliënsstraat en Binnenvest, vanuit de gemeente is aangegeven dat beide straten 

aangepast gaan worden, plannen hiervoor zijn gecommuniceerd met omwonenden en ook via een 2-tal 

gesprekken met bewoners besproken. 

Vanuit de omwonenden is aangegeven de trottoir breedte aan de even zijde van de straat van 1,5 meter zal 

worden verbreed tot 1,96 meter waardoor aan de oneven zijde van de straat het trottoir wordt versmald tot maar 

liefst 84 cm. In het laatste gesprek tussen de gemeente en de bewoners is aangegeven dat dit niet aangepast kan 

worden door een wettelijke regelgeving, het technisch niet zou kunnen. 

De gehele bestaande weg zou eruit gaan en opnieuw ingedeeld worden, waardoor dus het instand houden van een 

trottoir breder dan 150 cm geen probleem behoeft te zijn. 

 

Overwegende dat: 

• Het van belang is om een straat zodanig aan te passen dat deze voldoet aan zowel de wetgeving als ook 

aan het belang van de omwonende inwoners. 

• Dat de David van Orliënsstraat nu wel 2 brede trottoirs heeft. 

• Dat de aanpassingen Binnenvest op dezelfde voorgestelde plannen wel worden voorzien van 2 gelijke 

trottoirs van 150 cm breed 

• In de voorgestelde plannen van de David van Orliënsstraat de gehele weg aangepast gaat worden Inc. 

kolken. 

Draagt het college op: 
 

• De voorgestelde plannen te wijzigen zodat er 2 gelijke trottoirs van minimaal 150 cm breed aangelegd 
worden aan de David Orlient straat; 

• De in deze motie aangepaste voorgestelde plannen voor te leggen aan de bewoners aan de David van 
Orliënsstraat en Binnenvest voor gestart wordt met de werkzaamheden; 

• De herinrichting na dat overleg in overeenstemming met de wensen aan de omwonenden te laten plaats 
vinden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Steenbergen, 24 februari 2022 
 
Danker Kouwen  ;  
Volkspartij                     
 

 

 

 

 

  


