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Onderwerp 
Vraag CDA fractie ten aanzien van bewegwijzering naar kerken 

Steenbergen; 28 maart 2012 

Aan de Raad, 

De CDA fractie heeft gevraagd om bewegwijzering naar de kerken in de gemeente Steenbergen te 
realiseren. Voordat al dan niet gehoor aan dat verzoek wordt gegeven is geprobeerd de consequenties 
van een dergelijk actie inzichtelijk te maken. Deze zijn in dit document opgetekend. 

Voor zover bekend bevinden zich 15 kerken in de gemeente Steenbergen. Bewegwijzering naar deze 
kerken zou ongeveer 25 extra borden (binnen het bestaande bruin/blauwe systeem) betekenen. De 
gevolgen voor de verschillende kernen zijn verschillend: 

Steenbergen: in 2013 staat de plaatsing van centrumbewegwijzering op de agenda van het project 
StadHaven. In die ronde worden de (voor publiek buiten de erediensten opengestelde) kerken 
meegenomen. Aanvullende actie in Steenbergen is op dit moment dus niet nodig. 

Dinteloord: deze kern heeft de meeste kerken. Aanduiding van deze kerken binnen het bestaande 
systeem zou tot ongeveer 15 additionele borden leiden. Een aanzienlijk deel daarvan zou moeten worden 
geplaatst op de Westvoorstraat, aan/bij de bestaande mast. Dat zou tot een te grote hoeveelheid borden 
op 1 locatie leiden, met negatieve consequenties voor de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid op die 
locatie. Mocht worden besloten tot het aanbrengen van bewegwijzering naar kerken in Dinteloord, dan is 
de optie om aan te sluiten bij de (nog te realiseren) centrumbewegwijzering in Steenbergen een 
logischere keuze. 

In de kernen Kruisland, Welberg, De Heen en Nieuw-Vossemeer zouden de daar aanwezige kerken 
zonder problemen op het gebied van overzichtelijkheid en verkeersveiligheid in de bestaande 
bewegwijzeringsystematiek kunnen worden opgenomen. In de blauwe uitvoering. 

De kosten van een dergelijke actie (nieuwe bewegwijzering in Dinteloord, aanvulling in Kruisland, 
Welberg, De Heen en Nieuw-Vossemeer) bedragen naar verwachting €19.000,- (ex BTW). In de huidige 
begroting is met deze post niet gerekend. Indien wordt besloten tot bewegwijzering naar de kerken moet u 
besluiten of dit ten laste komt van de post 'onvoorzien 2012' of 'begroting 2013'. 



Het college verneemt graag van u of zij uitvoering moet geven aan dit verzoek van de CDA fractie. Indien 
u tot uitvoering besluit, verneemt het college graag op welke post de financiële consequenties mogen 
worden geboekt. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 
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