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Steenbergen, 

Bij e-mail van 16 januari jl. legde u ons naar aanleiding van een brand in een loods aan de 
Molenweg te Kruisland enkele vragen voor over de beschikbaarheid van (blus-)water in die 
straat. 

Dergelijke vragen dienen op grond van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van 
de gemeenteraad uiterlijk binnen 30 dagen door ons beantwoord te worden. Door 
omstandigheden is dat helaas dit keer niet gelukt. Daarvoor allereerst onze excuses. 

Inhoudelijk willen wij als volgt reageren op uw vragen (die wij overigens hier nog eens 
herhalen). 

Uw eerste vraag luidt als volgt: 

Is de onderliggende infrastructuur in de Molenweg in gelijke tred mee gegroeid (met de in 
de laatste jaren toenemende bebouwing)? 

Antwoord. Ons antwoord is kort en duidelijk. Ja, deze infrastructuur is waar nodig steeds 
aangepast. 

De tweede vraag formuleerde u als volgt: 

Heeft elke woning en/of bedrijf een wateraansluiting die voldoet aan de normen zoals die in 
onze gemeente aangehouden worden? 

Antwoord. 
Ook hier een kort en duidelijk antwoord. Ja, elke woning of bedrijf heeft een 
wateraansluiting die voldoet aan de daaraan gestelde normen. 
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Nu beide vragen in positieve zin konden worden beantwoord gaan wij niet verder in op uw 
vragen die betrekking hadden op een situatie waarin geen sprake was van een voldoende 
watervoorziening. 

Conform de daarover gemaakte afspraken zullen wij alle leden van de gemeenteraad en de 
dames en heren van de pers een afschrift sturen van deze beantwoording van uw vragen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

i 
r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 


