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Aan de fractievoorzitter van het CDA, Jeroen 
Weerdenburg 

onderwerp N257 

Geachte heer Weerden burg, 

Steenbergen, 25 september 2014 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

Op dit ogenblik worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de N257. De werkzaamheden 
worden in aaneensluitende fases uitgevoerd. Fase 3 is de Dorpsweg tot aan de Stoofdijk. 
Dit houdt in dat de inwoners van Nieuw-Vossemeer en De Heen met een omweg c.q. door 
de diverse smalle polderweggetjes naar Steenbergen zullen moeten gaan. Gedurende 5 
weken betekent dit veel overlast in de polder. 

De fractie van het CDA stelt voor om fase 3 (Dorpsweg De Heen - Stoofdijk) in 2 fases uit 
te voeren. Allereerst vanaf Dorpsweg De Heen tot aan de Oude Heijdijk en vervolgens 
vanaf de Oude Heijdijk tot aan de Stoofdijk. De verkeershinder zal in dit geval beperkt 
kunnen worden tot één à anderhalve week. 

Geacht college, bent u bereid om deze aanpassing met de provincie te bespreken? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 

Wij hebben het probleem met de provincie en de aannemer besproken. Wanneer de 
kruising met de Dorpsweg wordt aangepakt kan men via de parallelweg richting 
Steenbergen. De afsluiting van de hoofdrijbaan vanaf Dorpsweg t/m Stoofdijk is nu 
ingekort en zal worden uitgevoerd vanaf maandag 27 oktober t/m vrijdag 7 november 
(2 weken). Nadeel hiervan is wel dat de werkzaamheden aan fietspaden en bermen 
tijdens de werkuren met halve rijbaan afzetting moeten plaatsvinden. 
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Bijgevoegd vindt u de mailcorrespondentie tussen de provincie en bewoners van De 
Heen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de locos 

ers 


