
Bezwaar tegen onttrekken verbindingsweg      28 augustus 2014 
Van Boutershemstraat – Van Leuvenstraat  
  
Geachte raadsleden, dames en heren, 

Mijn naam is Petra Baaten, woonachtig op Van Boutershemstraat 13. Al meer dan 2 jaar 
maak ik bezwaar tegen het weghalen van de verbindingsweg Van Boutershemstraat – Van 
Leuvenstraat. In de oordeelsvormende vergadering van 10 april jl. heb ik reeds getracht dit 
onder uw aandacht te brengen. 
 
Op 24 april jl. 14 dagen na deze vergadering, ontving ik een brief waarin te kennen werd 
gegeven dat mijn bezwaarschrift nog steeds te vroeg was ingediend (na 2 jaar proberen dit 
bezwaar kenbaar te maken, vanaf de inloopavond van bestemmingsplan de Bongerd in april 
2012, tot op heden) en dat ik opnieuw een bezwaarschrift moest indienen omdat het eerder 
ingediende bezwaarschrift van 6 april anders niet ontvankelijk zou worden verklaard. Terwijl 
dhr. Van Kesteren tijdens de vergadering  van 10 april jl. erkende dat er een officieel 
bezwaarschrift lag en dat het college hierop zou reageren. Dit is na te luisteren via het audio 
fragment wat tijdens mijn inspreken is opgenomen en ik als zodanig bewijsmateriaal aanvoer 
om mijn bezwaar te onderbouwen. Het is echt te gek voor woorden!!  
 
In de brief van 24 april jl. en ook in het voorstel aan de raad voor de raadsvergadering van 4 
september a.s. wordt gesteld dat het straatje geen functie meer heeft omdat er een 
ontsluitingsweg bij de parkeerplaatsen is gerealiseerd. Dit geeft echter geen ontsluiting in 
onze situatie. De verbindingsweg heeft nog steeds dezelfde functie als 46 jaar geleden. 
Namelijk dat wij, de bewoners van Van Boutershemstraat 13 en 11, een rechtstreekse 
aansluiting hebben op de Van Leuvenstraat, wat voor ons, de bewoners van Van 
Boutershemstraat 13, noodzakelijk is omdat wij afhankelijk zijn van mensen die ons dagelijks 
met hun auto ophalen en wegbrengen (en welke beiden woonachtig zijn in de 
Oudlandsestraat, respectievelijk mijn collega, en de zus van mijn moeder). 

De ontsluitingsweg en de naastgelegen parkeerplaatsen staan niet in verbinding met  de Van 
Boutershemstraat en dragen zeer zeker niet bij aan ons woongenot, in tegendeel. Hoe zou u 
het vinden als er een groot parkeerterrein naast uw huis of dat van uw vader en moeder 
wordt aangelegd, terwijl er voorheen een prachtige groene tuin was, en vervolgens de straat 
vòòr uw huis wordt afgesloten zodat u niet meer rechtstreeks uw garage in en uit kunt rijden, 
of de weg op kunt rijden? Eens kijken of u daar zelf persoonlijk mee akkoord zou gaan als u 
aan een doodlopende weg zou komen te wonen?!  

Op 2 mei heb ik opnieuw een bezwaarschrift ingediend en op woensdag 7 mei jl. heb ik een 
gesprek gehad met de dhr. C. Zijlmans en dhr. B. van Drunen. Dhr. C. Zijlmans was zeer 
welwillend om naar mijn bezwaren te luisteren, maar het had weinig effect gezien dat dhr B. 
van Drunen de plannen door wilde drukken (en dhr. Zijlmans niet echt van de werkelijke 
ligging op de hoogte is). Dhr. Van Drunen liet echter weten dat de straat sowieso verbreed 
zou worden, vanwege de veiligheid, iets wat volgens ons volstrekt onnodig was, maar dat het 
straatje tot na de besluitvorming zou blijven liggen.  
 
Stand van zaken per 28 augustus 2014 
De straat vòòr ons huis is inmiddels verbreed maar het is er niet bepaald veiliger op 
geworden: Bij een calamiteit kunnen brandweerauto’s en ziekenwagens niet meer 
rechtstreeks wegrijden, maar staan zij elkaar in de weg en moet eerst een auto achteruit 
wegrijden, alvorens er een andere kan komen te staan. Alle dagen komen er bestelbusjes, 
klusbusjes bij ons voorgereden, die er te laat achter komen dat ze niet meer rond kunnen 
rijden zoals voorheen), of niet rechtstreeks de parkeerplaatsen op kunnen rijden. Het trottoir 
vòòr ons huis is een fietspad geworden waar mensen over fietsen en met een scooter over 
rijden om  tussen de geparkeerde auto’s door te kunnen naar de nieuwbouwhuizen of linksaf 
te slaan richting de Molenweg. Mijn vader is al bijna aangereden door een wielrenner toen hij 
het trottoir stond te vegen. 
 



En in tegenstelling tot wat dhr. Van Drunen beweerde, is ook de draaikom al aangelegd. Men 
heeft dus helemaal niet gewacht tot de vergaderingen waarbij er een beslissing moet worden 
genomen! (Net als bij de aanvraag voor de stootbanden bij de parkeerplaatsen naast ons 
huis. De parkeerplaatsen waren al aangelegd terwijl onze aanvraag voor de stootbanden nog 
in behandeling was.) 

De gemeente Steenbergen heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, maar zodra je 
als burger probeert aan te geven wat er voor jou belangrijk is als er een plan gepresenteerd 
wordt en je verwacht dat je mee mag denken om het voor iedereen zo goed mogelijk te 
realiseren, wordt hier door allerlei gemeentefunctionarissen compleet aan voorbij gegaan en 
worden er dingen aangelegd/ veranderd, voordat er officiële beslissingen (door u als raad) 
over genomen zijn. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.  

Tijdens het gesprek met de wethouder en dhr. Van Drunen en ook bij het voorstel aan de 
raad worden weinig argumenten genoemd waarom het straatje weggehaald zou moeten 
worden. Als ik mag citeren uit het voorstel voor 4 september:’Gezien het feit, dat van de weg 
nagenoeg geen gebruik meer wordt gemaakt, zou het opnieuw aanleggen van de weg 
kostenverslindend zijn.’ 

Wel, wij hadden er ook de afgelopen maanden zeer graag meerdere keren per dag gebruik 
van willen maken,net als de voorgaande 46 jaar, dit kan echter niet omdat het sinds mei 
2014 door de herbestrating van de Van Leuvenstraat en de Van Boutershemstraat met puin 
en herbestratingsmateriaal en busjes werd geblokkeerd. Ook is het inmiddels gedeeltelijk 
weggehaald en opgebroken in tegenstelling tot eerdere toezeggingen! 

Dat het herbestraten ervan kostenverslindend zou zijn, is wel erg overdreven aangezien er 
de afgelopen 46 jaar geen onderhoud aan is gepleegd en volgens de gemeente zelf een 
straat om de 20 à 25 jaar vervangen zou moeten worden. Die kosten zijn dus al lang 
terugverdiend! 

Dhr. Van Drunen opperde dat het ‘mooier’ zou zijn als er geen straatje meer lag. Wat ons 
betreft gaat functionaliteit boven ‘mooier’ en beste dames en heren, ‘mooier’ is een 
subjectief begrip. We kunnen allemaal dingen bedenken die we in onze omgeving mooier 
vinden. Wat te denken van een fonteintje op het plantsoen of een kunstwerk erop? Voor wie 
is het mooier als er geen straatje ligt? Voor een toevallige passant? Je ziet het nauwelijks 
liggen, zeker als er de geplande haag naast staat. Bewoners van de omliggende straten zien 
het niet liggen. De enigen die het zien, zijn onze overburen. Wat dat betreft is hun uitzicht 
niet veranderd vanaf de aankoop van hun huis. Sindsdien hebben zij hun garagedeuren en 
kozijnen in een andere kleur geschilderd, wellicht in een kleur die wij minder mooi vinden (dit 
is een hypothetische veronderstelling), en is ons uitzicht daardoor wel veranderd. Kortom wat 
is mooi? Dhr. Van Drunen zei: ‘er zijn mensen die het weghalen van het straatje mooier 
vinden, maar dit zeggen zij niet hardop uit respect voor je ouders’. 

Beste raadsleden, ik hoop dat u datzelfde respect toont en niet overgaat tot het onttrekken 
van het straatje aan de openbaarheid, zodat de functionaliteit ten behoeve van ons 
woongenot behouden blijft. Laat onze woonsituatie a.u.b. zoals deze 46 jaar lang is geweest 
met een rechtstreekse verbinding naar de Van Leuvenstraat.  

Ik doe dan ook een beroep op het recht van overpad – buurweg en eis van de gemeenteraad 
dat zij dit recht honoreert en verzoek u het voornemen tot het onttrekken van de 
verbindingsweg tussen de Van Boutershemstraat en de Van Leuvenstraat  te verwerpen. 

 

Ik dank u vriendelijk voor uw aandacht. 

Petra Baaten 


