
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg 

UM1600093 

ons kenmerk 

zaaknummer 

uw kenmerk 

uw brief van 

afdeling 

contactpersoon 

telefoonnr. 

bijlage(n) 

UM1600093 
ZK 15001875 

29 december 2015 
Beheer 
Bert van Drunen 
0167-543 411 

Fractie Steenbergen Anders 
Tim Huisman 
Wipmolen 26 
4671 HD DINTELOORD 

onderwerp artikel 40 vragen Molenweg Dinteloord 

Geachte heer Huisman, 

Steenbergen, 12 januari 2016 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 
1. In het krantenartikel van KijkopSteenbergen.nl van dinsdag 29 december 2015 staat dat 
bewoners boze reacties en scheldpartijen krijgen van de bestuurders waarbij een uiting 
van een bepaalde vinger niet wordt geschuwd. Daarbij, en daar spreekt de fractie van StAn 
zijn afschuw over uit, wordt er ook gedreigd met de dood naar de bewoners. Is het college 
op de hoogte van de bedreigende en intimiderende situaties? 
2. Zo ja, wat gaat het college op korte termijn doen om deze verschrikkelijke bedreigingen 
en intimidaties te verhelpen? 
3. Er zijn maatregelen genomen door het college om de Molendijk en de aansluiting van de 
Molenweg verkeersluw te maken. Wat zijn deze maatregelen? 
4. In het krantenartikel staat dat de wijkagent zich niet herkent in de problematiek wat de 
bewoners van de Molenweg schetsen. Waar is dat verschil aan te wijten en wat voor beeld 
heeft de wijkagent van de Molenweg/Molendijk? 
5. In het verleden is de Molenweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Waarom heeft 
het college ervoor gekozen om na de openstelling van de Symbiose in 2014 de Molenweg 
weer te open? 
6. Is het college het met ons eens dat de Molenweg niet een sluiprouteweg is maar een 
weg waar fietser en lopers doorgaan om te genieten van de Dinteloordse polders en voor 
de bewoners (met een kinderboerderij!)een rustige leefomgeving? 
7. Is het college bereid om in overleg te treden met de wijkagent om de ernst van de 
situatie te bespreken en op deze manier een oplossing te zoeken voor het probleem, en dit 
meteen te melden aan de bewoners van de Molenweg? 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 
1. Nee, wij hebben het vernomen via het bewuste krantenartikel. 

2. Het bewuste artikel is voor ons voldoende aanleiding om actief met de bewoners aan 
tafel te gaan. Een afspraak wordt z.s.m. gemaakt. 
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3. Ten behoeve het laatste stukje Molendijk en de Molenweg is een besluit genomen om 
de weg gesloten te verklaren voor motorvoertuigen met uitzondering van 
bestemmingsverkeer. Daarnaast is de Molenweg zelf vanwege de geringe breedte al 
verkeersluw. 

4. Wij hebben begin september 2015 al informatie ontvangen van de politiedeskundige 
Breda dat er door de politie diverse malen gepost is en dat de politie het beeld van de 
klagers m.b.t. het sluipverkeer niet kan onderschrijven. Daarbij is aangegeven door de 
politie dat ze daar verder niets kan doen. Mocht de politie constateren dat er alsnog 
een probleem ontstaat dan is toegezegd een plan van aanpak te maken waarin 
capaciteit vrijgemaakt wordt om het probleem aan te pakken. 

5. De Molenweg is in het verleden niet afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. 
Aan de weg is groot onderhoud uitgevoerd. 

6. Wij zijn het er mee eens dat door de aanleg van de A4 een aantal ongewenste 
bijeffecten kunnen ontstaan omdat de Molenweg een korte verbinding vormt met de 
kern Dinteloord. Het liefst hadden we de weg afgesloten voor alle verkeer maar dat 
bleek niet mogelijk i.v.m. de bereikbaarheid van belendende percelen. In overleg met 
de politie is tot het besluit gekomen om de weg gesloten te verklaren voor 
motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer. 

7. Zoals onder punt 2 aangegeven zullen we eerste een gesprek voeren met de 
bewoners van de Molendijk 121,123 en 125 en vervolgens zullen we in overleg gaan 
met de politie. Uiteraard zullen we zorgen dat de bevindingen van de politie 
teruggekoppeld worden naar de bewoners. 

Hoogachten 

De reians, 

e R.P n Belt, MBA R.A.J.M. Bogërs 
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