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Afsluiten Waterhoefke voor gemotoriseerd verkeer 

Steenbergen; 28 januari 2015 

Aan de Raad, 
Op 30 augustus 2011 heeft ons college besloten het Waterhoefke te Steenbergen af te sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer in verband met het vele sluipverkeer en de gevaarlijke verkeerssituaties die 
hiermee gemoeid zijn. De verwachting was dat het sluipverkeer drastisch af zou nemen met de 
openstelling van de A4 in 2014. In het verkeersbesluit, welke is getekend op 7 december 2011, is 
opgenomen dat medio 2014/ 2015 de situatie nogmaals bekeken en geëvalueerd wordt. Dit 
verkeersbesluit was dan ook van tijdelijke aard. 

Vooruitlopend op deze evaluatie heeft de Stadsraad ons op 8 december jongstleden een brief gestuurd. 
Zij stellen dat, sinds de opening van de A4, de intensiteit van het verkeer op de N259 sterk is terug 
gelopen. De Stadsraad heeft contact gezocht met de bewoners aan het Waterhoefke en alle bewoners 
hebben aangegeven dat zij hopen dat de afsluiting definitief is. De huidige veilige situatie en de rust 
spelen hierbij een grote rol. 

Ook wordt het Waterhoefke wordt nog steeds veelvuldig gebruikt door fietsende schooljeugd. De 
bewoners zijn bang dat openstellen onveilige situaties oplevert voor deze soort weggebruikers. Dit jaar 
zal het voorbereidend overleg opgestart worden over de herinrichting van de N259. Als gevolg hiervan 
zullen er ongetwijfeld verkeersbesluiten genomen dienen te worden. Wij zijn van mening dat een 
eventueel nieuw besluit over permanente afsluiting hier integraal deel van uit dient te maken. Voorlopig 
kan op basis van het tijdelijke verkeersbesluit het Waterhoefke nog gewoon afgesloten blijven. 

Wij vragen u kennis te nemen van de ingekomen brief van Stadsraad Steenbergen en de betreffende brief 
mee te nemen als ingekomen reactie op de geplande inrichting van de N259. 

Hoogachtend, 
burgemeester erywethouders van Steenbergen, 
de loco-secretar/s, de burgemeester, 

J . A . M 


