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Aan: gemeenteraad Steenbergen  

Buiten de Veste 1 

4652 GA Steenbergen 

 

Steenbergen o3 oktober 2016 

Onderwerp: Burgemeester van Loonstraat 

 

Geachte raad, 

wij vragen uw aandacht en uw oplossingsbereidheid voor het volgende: 

I  o erleg et de be o ers aa  de Burge eester a  Loo staat te “tee berge , stelle  ij u oor de o erlast  eroorzaakt 
door het, voornamelijk doorgaande, verkeer in hun straat te beperken. Wij denken dat dit deels te realiseren is door langs de 

A4 en bij de drie afslagen rond Steenbergen, de daar reeds geplaatste verwijzingsborden uit te breiden met de volgende 

tekst(en): 

1. Aa  de oordka t bij Di teloord e  bij de afslag Di teloord – “ta persgat  te er elde  “tee bergen noord en 

zuid; 

2. Bij de huidige afslag aan de Zeelandweg, Steenberge-centrum te vermelden en 

3. Bij de afslag Tholen, Steenbergen-zuid en –noord aan te geven. 

Van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) begrepen wij dat u als wegbeheerder verantwoordelijk bent voor de 

bewegwijzering binnen uw beheersgebied. Waarom is bij de afslag Tholen, vrijwel niet zichtbaar overigens, en bij Dinteloord 

wel Welberg aangegeven maar Steenbergen niet?   

 

Daarnaast is er op de Burgemeester van Loonstraat ook sprake van onjuist (verkeers)gedrag.  Kapotte buitenspiegels worden 

niet altijd door passerende automobilisten veroorzaakt. Langs fietsende jeugd is daar (bij regelmaat) ook debet aan – 

stoerdoenerij/vandalisme. Dit laatste is wellicht (en deels) te voorkomen door de aa ezige parkeerplaatse  te erdiepe ; 
ij de ke  dat éé  stoeptegel oldoe de is. I  ee  ó diepe  parkeerstrook durft iet iedere auto obilist strak la gs de 

trottoirband te parkeren; bij het insteken en dergelijke loopt men de gerede kans dat de wangen van de banden worden 

beschadigd. Ook zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het dichtklappen (mits dat mogelijk is) van de buitenspiegel aan 

de rijbaanzijde.  

 

Namens de bewoners van de Burgemeester van Loonstraat 

Stadsraad Steenbergen 

 

L. Tjioe – Oude Maatman 

voorzitter   

   



 

 
2 

 

 

 


