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Aan de Raad, 

In 2014 is de reconstructie van de Molendijk Dinteloord afgerond. In mei 2015 hebben wij de bewoners 
benaderd voor het meewerken aan een tevredenheidsonderzoek. Enerzijds als leermoment en anderzijds 
om te bezien of aanvullende acties gewenst zijn. Bijgevoegd treft u aan het evaluatieverslag. 

Het is een intensieve en lange voorbereidingsperiode geweest. Tijdens de haal- en brengsessies met de 
bewoners is aangegeven dat op enig moment na het gereedkomen van het werk een evaluatie plaats zal 
vinden. Door de methode die we daarbij hebben gekozen is iedereen ruimte gegeven om zich uit te 
spreken over het ontwerptraject, de uitvoering en het eindresultaat. Tevens is er ruimte gegeven voor tips 
en opmerkingen waar goed gebruik van gemaakt is. De bijgevoegde evaluatie geeft een goed zicht op de 
reacties die ontvangen zijn. 

De respons is met 38,50Z0 vrij laag. Er zitten echter voldoende leermomenten in de reacties waar we ons 
voordeel mee kunnen halen. Daarnaast zijn er door de bewoners een aantal tips gegeven waar iets mee 
gedaan kan worden. Totaal scoren we goed waarbij wel een verschil in beleving is van de bewoners van 
Molendijk West en Oost. Dit is te verklaren omdat beide weggedeelten een ander functie hebben en het 
voorzien is dat het op de Molendijk Oost iets drukker zou worden. De rode draad in het verhaal is dat 
weliswaar de Molendijk duurzaam veilig is ingericht met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer maar dat het een 
unicum is dat de inrichting van een weg ook de weggebruikers dwingt om zich aan de verkeersregels te 
houden. In de praktijk blijkt dat ervaren wordt dat veelvuldig verkeersregels overtreden worden. Er wordt 
op de stoepen geparkeerd, er wordt regelmatig tegen het verkeer ingereden en er wordt hard gereden. 
Triest is dat door bewoners wordt geconstateerd dat het vaak om eigen buurtbewoners gaat die zich niet 
houden aan de regels. De dikke voldoende die we scoren voor het eindresultaat (6,8) wil vooral niet 
zeggen dat we met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. Het is vaak het zoeken naar evenwicht 
tussen enerzijds verkeerskundige aanpassingen en anderzijds de daarbij behorende handhaving. 

Feitelijk betekent het dat de verkeersremmende maatregelen die we juist op verzoek van de inwoners 
hebben geminimaliseerd tot lichte verhogingen in de bestrating, in de praktijk niet voldoende werken. Wij 
zijn dan ook voornemens om de oorspronkelijk geplande 2 plateaus alsnog uit te voeren (een aantal 
mensen vragen daar ook om). Verder zijn de ingekomen tips en opmerkingen aanleiding om op een 
aantal punten aanvullend actie te ondernemen. 



Vanaf pagina 5 van de evaluatie wordt per discipline aangegeven wat de tips en opmerkingen van de 
bewoners zijn en daaronder is aangegeven hoe we daar mee om willen gaan. 

Alle bewoners van de Molendijk zijn in het bezit gesteld van de resultaten van deze evaluatie. Daarnaast 
hebben de mensen die individuele vragen hebben gesteld ook persoonlijk een antwoord gekregen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester jy^welf iõī iäers van Steenbergen, 
de loço-^aeretaris, J de burgemeester, 


