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Geachte heer Mees, 

Steenbergen, maandag 8 december 2014 

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

1. De bevolking van Nieuw Vossemeer heeft in juni 2010 een petitie aangeboden om de 
onveiligheid van de Moorseweg onder de aandacht te brengen. De PvdA-fractie wil van 
het college weten welke maatregelen het college sinds juni 2010 heeft genomen om de 
Moorseweg veiliger te maken. 

2. De PvdA-fractie wil van het college weten welk type erftoegangsweg na de herinrichting 
van de Moorseweg op deze weg is toegepast. 

3. De PvdA-fractie wil van het college weten wat het college gaat doen om een einde te 
maken aan de verraderlijke bermen langs de Moorseweg. 

4. De PvdA/fractie wil van het college weten of het technisch mogelijk is om een 
vrijliggend fietspad langs de Moorseweg aan te leggen. En als dat zo is, dan wil de 
PvdA/fractie van het college weten wat een eventuele realisatie ervan betekend in het 
kader van de meerjaren begroting. 

5. De PvdA/fractie vraagt het college juist op dit soort wegen, die nogal eens als sluip 
route worden genomen om aan (alcohol) controles te ontkomen, in overleg te gaan met 
de politie om de controles op dit soort wegen te intensiveren alsook een nadrukkelijke 
voorlichtingscampagne voor de jeugd en de arbeidersmigranten te organiseren. 

6. De PvdA wil van het college weten op welke wijze het controleert in het kader van de 
openbare orde of de resten snel opgeruimd worden van een verkeersongeluk. 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Na een uitgebreid inspraak- en voorbereidingstraject met bewoners, dorpsraad en 

politie is in 2011 vroegtijdig groot onderhoud uitgevoerd waarbij gelijktijdig een aantal 
maatregelen zijn genomen om de weg duurzaam veilig in te richten. Het gaat hier om 
het aanbrengen van een aantal snelheidsremmende plateaus, het anders belijnen van 
de weg met fietssuggestiestroken, het aanbrengen van extra flits markering bij de 
bochten en het plaatsen van adviessnelheidsborden 40km bij de bochten. 
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2. Bij de inrichting is uitgegaan van erftoegangsweg (60kmZh) type 1 waarbij de 
voorrangsregel van kracht blijft. 

3. De bermen zijn in de laatste weken wat intensiever gebruikt i.v.m. omleidingen als 
gevolg van werkzaamheden aan de N 257. Incidenteel zal herstel plaatsvinden. De 
weg is van voldoende breedte, mits de weg met gepaste snelheid wordt gebruikt.. Een 
verharding met bijvoorbeeld bermstenen is niet noodzakelijk en zal onherroepelijk 
leiden tot ongewenst snelheidsverhogend rijgedrag. 

4. Technisch is het mogelijk om een vrijliggend fietspad aan te leggen. Uitvoering is een 
ander verhaal in verband met benodigde grondverwerving en de aansluiting met de 
buurgemeente Bergen op Zoom, omdat het dan ophoudt bij de Jan de Boersweg. Van 
de eventuele kosten kunnen wij geen zinnig woord zeggen omdat dit de benodigde 
expertise vraagt waar tijd en geld voor nodig is. 

5. Alhoewel de politie als eigenstandige organisatie zelf beleid bepaald waar het betreft 
de inzet van verkeerscontroles (onder andere gericht op snelheid en/of alcohol) zal de 
burgemeester de wens van de PvdA-fracie overbrengen aan de politie tijdens zijn 
tweewekelijks overleg met de operationeel chef van het basisteam Bergen op Zoom. In 
het verlengde daarvan zal ook aan de orde worden gesteld of en zo ja op welke wijze 
aandacht besteed kan worden aan voorlichting voor jeugdige weggebruikers en 
arbeidsmigranten. 

6. De berger heeft de verplichting om de resten op te ruimen. De gemeente is er meestal 
niet bij betrokken als er een ongeval heeft plaatsgevonden. Wij hebben echter contact 
gezocht met de berger om voortaan wanneer er een verkeersongeluk gemeld word om 
ook de gemeente te informeren zodat er gecontroleerd kan worden of alles is 
opgeruimd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

ţqretaris, de burgemeester, 

ers J.A.M. h/os 


