
RAAD/CIE 

ř 

« c m , v j i u.tivBERGEN 

1 5 DEC 2014 

Kopie aan: 

Vertrouwelijk 

tt 

Aan: de gemeenteraad en het college van b en w van de gemeente Steenbergen 

Onderwerp: Waterhoefke 

Steenbergen: 8 december 2014 

Geachte leden, 

de (bestuurs)leden van de Stadsraad Steenbergen verzoeken u het volgende: 

De openbare weg het Waterhoefke, is thans (nog) afgesloten voor het doorgaande, gemotoriseerde, verkeer. 
Afsluiting is in het (nabije) verleden ingesteld om het sluipverkeer over genoemde weg te weren. Met name 
automobilisten gebruikten vooral tijdens de spits de route via het Waterhoefke om, eerder dan het andere 
fileverkeer op de N259, de rotonde aan de Franseweg te bereiken. Dat het velen van deze bestuurders om 
tijdwinst ging, daarbij niet of nauwelijks naar de verkeersveiligheid ter plaatse keken, was één van de redenen 
voor U om tot de genoemde afsluiting te besluiten. 

Sinds de opening van het nieuwe gedeelte van de A4 is de intensiteit van het verkeer op de N259 sterk terug

gelopen. 

Wij hebben contact opgenomen met de bewoners aan het Waterhoefke. Alle bewoners hopen dat de afsluiting 
(voor altijd) blijft bestaan. De huidige veilige situatie en de rust spelen daarbij een rol. Daarnaast en vooral ook 
omdat de route via het Waterhoefke zeer frequent wordt gebruikt door fietsende schooljeugd. De bewoners 
zijn bang dat het toelaten van gemotoriseerd verkeer opnieuw tot onveiligheid zal leiden; met name dan voor 
die jeugd. 

Dient te worden opgemerkt, dat het handhaven van de huidige situatie tevens inhoudt, dat de heer A.W.J.M. 
Lauwerijssen, ten behoeve van zijn (landbouw)bedrijf de sleutel kan behouden (en gebruiken) voor het neer

klappen van de twee verkeerszuiltjes. 

Overigens kunnen dan ook de restanten van de twee verkeersborden, ter waarschuwing van de verkeersdrem

pel, wat ons betreft, verwijderd worden. 
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