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onderwerp beantwoording art 40 vragen Molendijk 

Geachte heer ^ a n den Berge, 

Steenbergen, 31 juli 2014 

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

1. Het college moet binnen 12 weken een nieuw besluit nemen. Op welke termijn wordt 
de gemeenteraad daarin gekend? 

2. Onder wiens wethouderlijke verantwoordelijkheid is de reconstructie van de Molendijk 
uitgevoerd en welke wethouder is er nu verantwoordelijk? 

3. Hoe verklaart het college dat ondanks het rapport van de Grontmij (en mogelijk nog 
meer professionele onderzoeken) * de bevindingen van 2 inloopavonden dit besluit 
door de rechter toch nietig wordt verklaard? 

4. Wat zijn de consequenties van deze rechterlijke uitspraak voor de bewoners van de 
Molendijk? 

5. Op welke wijze worden de bewoners van de Molendijk in het vervolgtraject gekend? 
6. Kan het college binnen de gestelde termijn wel voldoen aan de eisen aangaande 

onderzoek naar de consequenties voor de rest van Dinteloord? 
7. Welke alternatieven zijn er voor een voor de bewoners van de Molendijk bevredigende 

oplossing? 
8. Hoe groot schat het college de kans I het risico in dat op de Molendijk alsnog 

tweerichtingsverkeer mogelijk gemaakt moet worden? 
9. Wat is het financieel risico dat daarmee is gemoeid? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Wij zullen binnen genoemde termijn van 12 weken een nieuw besluit nemen en wij 

zullen u over deze besluitvorming tijdig informeren. 
2. Ten tijde van de eerdere besluitvorming was wethouder L.C.M. Heijmans 

verantwoordelijk. Nu is wethouder CF. Zijlmans verantwoordelijk. 
3. Uiteraard hebben wij dit niet verwacht. De rechter vindt echter dat de 

verkeersveiligheid van de route Steenbergseweg-Westvoorstraat in Dinteloord in 
de gewijzigde situatie beter onderbouwd dient te worden. Ook vindt de rechter dat 
de verkeersveiligheid van de route Sybiose Noordlangeweg beter onderbouwd 
dient te worden. Uiteraard zullen wij hier nog meer aandacht aan besteden bij de 
besluitvorming. Gelijktijdig zullen we indien nodig aanvullende aktie ondernemen. 

4. Voor de bewoners van de Molendijk verandert er niets.Wij zullen echter zo snel 
mogelijk een nieuw verkeersbesluit nemen. Hierbij zullen we de aanvullende 
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onderbouwing leveren. Uitgangspunt hierbij is dat het éénrichtingsverkeer op de 
Molendijk gehandhaafd blijft. 

5. Het nieuwe verkeersbesluit komt gedurende 6 weken ter inzage. Uitgangspunt 
hierbij blijft éénrichtingsverkeer. 

6. Ja, de voorbereidingen voor het nieuwe verkeersbesluit en de benodigde 
onderbouwing zijn al in gang gezet. 

7. Dat is nu niet aan de orde. Wij gaan er van uit dat met een aanvullende 
onderbouwing een nieuw verkeersbesluit kan worden genomen tot het instellen 
van éénrichtingsverkeer op de Molendijk en dat dit besluit wel in stand kan blijven. 

8. Zie beantwoording vraag 4 en 7 
9. N.v.t. zie beantwoording van vraag 4,7 en 8. 

Hoogachtend, 
burgerpeeşter eŕn wethouders van Steenbergen, 

;rejaris, de burgemeester, 

Bfcgers J A M . Vos, 


