
VOLKSPARTIJ 

Steenbergen, 1 februari 2014. 

Schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde gemeenteraad Steenbergen aan het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen en/ of vragen aan de griffier van de 
gemeente Steenbergen. 

Geacht college, geachte griffier. 

Meerdere bewoners van het appartementencomplex De Wieken te Steenbergen, Molenweg 65a t/m 
79c hebben zich gewend tot de Volkspartij. Voor het seniorencomplex is al enkele jaren een bushalte 
geplaatst. Meerdere bewoners hebben zich er over beklaagd dat de bushalte overlast veroorzaakt. 
Deze bestaat onder meer uit het navolgende: 

» Er is sprake van stankoverlast van de bussen. Dat betreft het optrekken en wegrijden van 
lijndienstbussen en het langdurig stationair draaien van motoren van wachtende buurtbussen 
in de zomermaanden bij het gebruik van airconditioning. 

» Er is overlast van wachtende jeugdige passagiers na het uitgaan van de nabij gelegen 
scholen. Wanneer deze jongeren door de bewoners van De Wieken daarop worden 
aangesproken is een brutaal antwoord vaak de enige reactie. Bewoners zien daarom vaak af 
van het verzoeken om rekening met hen te houden. 

» Fietsen komen, bedoeld of onbedoeld, terecht in voortuintjes van bewoners. 
» Het woongenot en leefplezier van de bewoners van De Wieken wordt door vorenstaande 

verstoord. 

De Volkspartij verzoekt u de navolgende vragen te beantwoorden: 

1. Is het college bekend met vorenstaande klachten? 
2. Heeft het college kennis genomen van de brief voorzien van ca. dertig handtekeningen van 

bewoners, welke meer dan een jaar geleden aan het college werd verzonden, met het 
verzoek een einde te maken aan de overlast? 

3. Erkent het college dat vorenstaande klachten onnodig zouden moeten zijn en vragen om een 
passende oplossing om het woongenot te verbeteren? 

4. Is het college, in aanmerking nemend dat er medebevoegdheid geldt met betrekking tot de 
inrichting van bushaltes bij het provinciebestuur, bereid het probleem van de bewoners op te 
lossen? 

5. Is het college bereid bij het provinciebestuur deze schriftelijke vragen onder de aandacht te 
brengen en te verzoeken een passende en snelle oplossing te verzorgen? 

6. Is het college bereid medewerking te verlenen aan het enkele honderden meters verplaatsen 
van de bestaande bushalte naar de bestaande parkeerstrook aan de noordzijde van de 
Molenweg voor VMBO school 't Ravelijn? 

Verplaatsing van de bushalte naar de ingang van het schoolplein is in alle opzichten de beste 
oplossing. Hier staan geen woningen waardoor de overlast voor omwonenden wordt opgeheven. 
Bovendien hebben de leerlingen van 't Ravelijn nog directer en sneller toegang tot het openbaar 
vervoer. 

De Volkspartij. 

Ger de Neve. 


