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Betreft: schriftelijke vragen Molenweg Steenbergen. 

Geacht college. 

Naar aanleiding van door de Volkspartij gestelde schriftelijke vragen d.d. 
2 februari 2014 met betrekking tot de overlast welke wordt veroorzaakt door de 
bushalte welke is geplaatst ter hoogte van ouderen-wooncomplex De Wieken aan de 
Molenweg te Steenbergen ontvingen wij uw antwoord d.d. 18 februari 2014 in goede 
orde op 6 maart 2014. 

Deze antwoorden zijn zeer teleurstellend. Het door u genoemde toezicht door de 
politie heeft in ieder geval niet gezorgd voor een duurzame oplossing. Als dat al van 
de politie gevraagd kan worden gelet op de al bestaande werkdruk dient het 
probleem bij de oorzaak te worden aangepakt in plaats van de symptomen te 
bestrijden. Bovendien gaat u slechts in op verkeerskundige aspecten en laat het 
probleem van stankoverlast in relatie tot aspecten van volksgezondheid buiten 
beschouwing. Uw college kiest, althans in de antwoorden op de gestelde vragen, 
eerder voor stenen en provinciale richtlijnen dan voor mensen. 



Het ligt voor de hand uw antwoorden op de door de Volkspartij gestelde vragen te 
nemen in het de raadsstukken voor de eerstkomende reguliere raadsvergadering. 
Vanwege de verkiezingen zal de eerste vergadering vooral procedureel en 
ceremonieel zijn. 

Om deze reden verzoek ik om de mogelijkheid om deze antwoorden als agendapunt 
op te nemen in de eerstkomende vergadering van de commissies mens en 
maatschappij in verband met de welzijns- en volksgezondheidsaspecten alsmede in 
de commissie ruimte en economie vanwege de verkeersaspecten. Behandeling in een 
van deze commissievergaderingen waarbij beide verantwoordelijke 
portefeuillehouders aanwezig zijn is ook mogelijk. Zo nodig kunnen hierover in het 
Presidium afspraken worden gemaakt. De Volkspartij wenst het onderwerp in elk 
geval openbaar te bespreken. Indien u vooraf informatie wilt inwinnen bij de 
bewoners van De Wieken met wie wij spraken, zijn wij graag bereid u met hen in 
contact te brengen zodat u zich op de hoogte kunt stellen. 

Namens de Volkspartij, 

Ger de Neve 

Fractievoorzitter. 


