
Steenbergse Courant pagina 3 

9 Foto: Op de Steenbergseweg in Klutsdorp 
geattendeerd op de aldaar overstekendefìet 

0 Foto: Het verkeer op de N259 raast dicht langs de fietsers, die meer bescherming zouden 
moeten genieten, zo luidt onder meer de kritiek op de situatie rondom de fietsbrug over 
deA4 bij Klutsdorp 

'Moeten er eerst serieuze ongelukken gebeur 
voordat fietsbrug écht veiliger wordt gemaal* 
STEENBERGEN  In navolging 
van zijn plaatsgenoten Wim Vis
ser en burgercommissielid Jan 
Veraart (fractie Door!), vraagt 
Steenbergenaar Gert Boven aan
dacht voor de fietsbrug over de 
A4 bij Klutsdorp. Vooral de op en 
afritten aan weerszijden van de 
overgang zijn volgens hem nog al
tijd niet veilig genoeg. 
Ook heeft hij Rijkswaterstaat ge
attendeerd op de gevaren voor 
overstekende fietsers op de 
Steenbergseweg in Klutsdorp. „Ik 
krijg echter alleen maar te horen 
dat zij mijn mening niet delen. Bij 
Rijkswaterstaat zijn kennelijk ook 
geen incidenten bekend, terwijl 
zich die al wel degelijk hebben 
voorgedaan." 
Boven weet bijvoorbeeld met 
honderd procent zekerheid dat 
er een fietser tegen één van de 
paaltjes is gebotst die aan beide 
kanten zijn neergezet om te voor
komen dat auto's het fietspad als 
sluiproute zouden kunnen ge
bruiken. „In het donker zie je die, 
in mijn ogen overbodige paaltjes 
niet staan." 

Burgerplicht 
„Ik snap trouwens sowieso niet 
waarom er volgens Rijkswater
staat blijkbaar eerst serieuze on
gelukken moeten gebeuren voor

dat men eventueel verdergaande 
maatregelen wil treffen. Ze voelen 
zich daar meteen aangevallen, zo 
lijkt het wel. Ik klim niet gauw op 
de barricaden, maar voel me als 
burger verplicht deze problemen 
aan de orde te stellen. Ik maak 
me zorgen over de veiligheid van 
de vele honderden, voornamelijk 
jeugdige fietsers die hier dage
lijks passeren. En dan krijg je zo'n 
lakse reactie, daar begrijp ik wer
kelijk niks van." 
Boven fietst zelf ook vrijwel dage
lijks heen en weer over de fiets
brug, op weg van en naar zijn 
werk in Bergen op Zoom. „Verder 
heb ik geen persoonlijk belang 
ofzo bij deze kwestie. Ik weet van
uit het bedrijfsleven echter heel 
goed hoe streng er normaal ge
sproken op veiligheid wordt gelet. 
Geldt dat niet voor de overheid?" 

Intimiderend 
Aan de Steenbergse kant van het 
viaduct heeft Rijkswaterstaat, 
naar aanleiding van de eerdere 
kritiek, een houten afscherming 
geplaatst. Zodat fietsers niet van 
grote hoogte van het steile ta
lud af kunnen vallen en dichtbij 
of zelfs op de rijbaan terechtko
men. „Waarom is dat hek niet 
helemaal doorgetrokken?" vraagt 
Boven zich af. „Je komt hier met 

een behoorlijke vaart naar bene
den gereden, als je dan onderaan 
de macht over het stuur verliest, 
loop je alsnog het risico dat je op 
de weg valt. Omgekeerd hoeft een 
auto of vrachtwagen maar even 
de bocht te missen, of hij rijdt het 
fietspad op. Ik vind het bovendien 
erg intimiderend dat met name 
het vrachtverkeer zo dicht langs 
de fietsers raast." 

Duwen, trekken en 
gladheid 
Aan de Klutsdorpse van het vi

9 Foto: Op het fietspad aan zo

wel de oost als de westkant van 
het viaduct staan paaltjes die de 
veiligheid van de fietsers niet ten 
goede komen, aldus Gert Boven en 
(burgercommissielid) Jan Veraart. 

aduct zou hij ook graa 
zien verrijzen. „Daar ki 
is waar niet op de weg 
maar als je zo'n zes met 
valt, raak je toch geg 
lelijk gewond. De kans 
gebeurt, is gewoon heel 
ker als er in een groep 
wat getrokken en gedut 
Moeten ze dat niet doi 
zeggen, maar zo zijn 
nu eenmaal. Bij gladhe 
het gevaar sowieso al dj 
krappe berm verzeil raa 
volgens van het talud af 
En dan is er dus nog het 
dat automobilisten op 
bergseweg niet wordei 
op de daar overstekent 
Vooral vanuit het wi 
NieuwVossemeer kon: 
altijd veel gemotorisee 
langs. „Wat kosten no' 
bordjes en ook voor 
aanpassingen is niet 
nodig, dus dat kan h 
toch niet zijn?" 

Verantwoordelĩ 
De gemeenten Steen 
Bergen op Zoom, áb 
stige) wegbeheerden 
pertinent geen genoej 
met de huidige situati 
burgercommiss ielid 
onverminderd. „Zij 
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s de fietsers, die meer beschermingzouden 
kop de situatie rondom de fietsbrug over 

9 Foto: Op de Steenbergseweg in Klutsdorp worden automobilisten op geen enkele manier 
geattendeerd op de aldaar overstekende fietsers. 
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de weg valt. Omgekeerd hoeft een 
auto of vrachtwagen maar even 
de bocht te missen, of hij rijdt het 
fietspad op. Ik vind het bovendien 
erg intimiderend dat met name 
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Duwen, trekken en 
gladheid 
Aan de Klutsdorpse van het vi

# Foto: Op het fietspad aan zo

wel de oost als de westkant van 
het viaduct staan paaltjes die de 
veiligheid van de fietsers niet ten 
goede komen, aldus Gert Boven en 
(burgercommissielid) Jan Veraart. 

aducī zou híj ook graag hekken 
zien verrijzen. „Daar kun je wel
iswaar niet op de weg belanden, 
maar als je zo'n zes meter omlaag 
valt, raak je toch gegarandeerd 
lelijk gewond. De kans dat zoiets 
gebeurt, is gewoon heel groot, ze
ker als er in een groepje fietsers 
wat getrokken en geduwd wordt. 
Moeten ze dat niet doen, kun je 
zeggen, maar zo zijn kinderen 
nu eenmaal. Bij gladheid bestaat 
het gevaar sowieso al dat je in de 
krappe berm verzeil raakt en ver
volgens van het talud af duikelt." 
En dan is er dus nog het probleem 
dat automobilisten op de Steen
bergseweg niet worden gewezen 
op de daar overstekende fietsers. 
Vooral vanuit het westland en 
NieuwVossemeer komt hier nog 
altijd veel gemotoriseerd verkeer 
langs. „Wat kosten nou een paar 
bordjes en ook voor de andere 
aanpassingen is niet veel geld 
nodig, dus dat kan het probleem 
toch niet zijn?" 

Verantwoordelijkheid 
De gemeenten Steenbergen en 
Bergen op Zoom, als (toekom
stige) wegbeheerders, mogen 
pertinent geen genoegen nemen 
met de huidige situatie, vindt ook 
burgercommissielid jan Veraart 
onverminderd. „Zij zijn verant

woordelijk voor de veiligheid. De 
fietsbrug ligt voor het grootste 
deel op Bergs grondgebied. Uit de 
berichtgeving over de Brabantse 
actiedag voor verkeersveiligheid, 
die vorige week heeft plaatsge
vonden, begreep ik nota bene dat 
wethouder Ton Linssen van Ber
gen op Zoom regionaal verkeers
ambassadeur is. Hij draagt dus 
een nog grotere verantwoorde
lijkheid, waarop ik hem zeker wil 
gaan aanspreken." 
In de raadsvergadering van gis
teravond heeft Veraarťs fractie 
(Door!) de kwestie nogmaals on
der de aandacht gebracht van, in 
dit geval, het Steenbergse college. 
Hierbij werd ook het nog niet op
gevolgde advies van Veilig Ver
keer Nederland nogmaals onder 
de aandacht gebracht van B en W. 
W N plaatste onlangs eveneens 
de nodige kanttekeningen bij de 
veiligheid van de fietsbrug. 

Foto: Nog een link en daardoor 
onacceptabel obstakel op de fiets

brug, zo vindt burgercommissie

lid Jan Veraartvan de fractie Door! 


