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Deze brief gaat over de opnieuw in te richten Zeelandweg-Oost waar op dinsdag 25 augustus een 
bewonersavond wordt gehouden in De Wallevis. Wij gaan ervan uit dat ook Gemeente Steenbergen 
hierbij aanwezig zal zijn. 

Wij als bewoners zijn er natuurlijk bij gebaat dat onze woningen zo maximaal mogelijk ont zorgt 
worden in lawaai en veiligheid. 

Wat voor ons als een verassing kwam is de uitnodiging van een informatie avond met de mededeling 
dat de werkzaamheden op 12 augustus gaan beginnen. 

Waarom is er geen voorgestelde inspraak avond geweest, waar alle bewoners hun voor en tegen 
kenbaar hadden kunnen maken? Dit is op vorige informatieavond gesuggereerd. 

Wij vinden dit echt een gemiste kans van de gemeente! 

Onze reactie op het voor geleide plan/ voorstel geeft niet datgene weer wat er was gesuggereerd 
namelijk het verder verwijderen van de weg van de woningen. 

Feitelijk zijn er bijna geen wijzigingen tussen de nieuwe en de huidige situatie. 

Gemeente stelt voor dat er een 30 kilometer zone komt. Op zich een rare situatie voor een 
ontsluitingsweg te hand haven. Maar voor ons welkom. 

Door de weg verder van de woningen af te leggen, eigenlijk door het realiseren van een chicane vang 
je twee vliegen in een klap. Namelijk voor bewoners is de weg maximaal van hun huizen vandaan en 
de remmende werking draagt bij aan de 30 kilometer zone. 

Er is openbaar groen voorgesteld, is door de situering aan beide kanten eigenlijk een versnippering 
van groen. Het volwaardig kunnen aanplanten van groen is in deze, niet optimaal. 

Door deze twee groen stroken samen te voegen aan de zijde woningen kan het volwaardiger worden 
aangeplant en word het zeker een mooier aangezicht is als je de gemeente Steenbergen binnen komt 
rijden. 

In de huidige situatie kunnen ongeveer 30 auto's staan. Dit gaat gereduceerd worden naar 8. Het is 
op voorhand te voorspellen dat er voor bezoek aan de huidige bewoners dit ontoereikend zal zijn. 



Bij mooie dagen zoals de kermis, jaarmarkt en haven dagen staat dit terrein helemaal vol met auto's. 
Dit is een goed plek om te parkeren, je bent zo in het centrum en bovendien geen parkeergeld waar 
Steenbergen trots op is. Voor de ondernemers aan de Zeelandweg-Oost en Kade is dit zeer zeker 
geen verbetering! Ook politiecontroles worden met regelmaat uitgevoerd op het parkeerterrein. 

Met het verleggen van de weg en de groenstroken aan de woningen te leggen is het wellicht mogelijk 
om haaks parkeren toe te passen zodat er meer auto's geparkeerd kunnen worden en dit geen 
gevaarlijke situatie geeft omdat immer is gekozen voor een 30 kilometer zone. 

Voor ons is het onduidelijk wat voor wegverharding wordt toegepast op voorhand willen wij 
aangeven niet blij te zijn met een klinkerverharding of gelijkwaardig materiaal omdat door 
gebruikmaking van klinkerverharding per definitie verkeerslawaai (klank) zal toenemen en er risico's 
zullen bestaan dat er trillingen binnen kunnen worden waargenomen. 

En met de toepassing van ons voorstel zal het asfalt kunnen blijven omdat met het aanleggen van de 
chicane immer de remmende werking is gesitueerd. 

Samenvattend : 

Als bewoners van de straat zijn wij niet gelukkig met de voorgestelde situatie. Echter is het plan naar 
onze mening aanpasbaar, passend in de lijn van de doelstelling van de gemeente Steenbergen. Wij 
hopen dan ook ten zeerste dat de gemeente Steenbergen onze voorstellen serieus zullen nemen en 
de participatie gedachte van de gemeente/bewoners. Het is een eenmalige actie voor de komende 
jaren, het zou fijn zijn dat zowel de gemeente als de bewoners tevreden zijn met het resultaat en dat 
het een verrijking is voor Steenbergen. 

Wij willen dan ook dringend verzoeken deze brief tijdens de presentie avond te willen behandelen Į 
beantwoorden en zo nodig de start van de werkzaamheden op te schorten. Wij hopen alsnog onze 
inspraak te mogen doen. 

In afwachting van Uw reactie verblijven wij. 
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