Steenbergen, 9 november 2017
Betreft: Kentekenonderzoek voor heringerichte N257

Geachte raadsleden van de gemeente Steenbergen,
Op dinsdag 24 oktober 2017 is de werkgroep herinrichting N257 geïnformeerd over de stand van
zaken en resultaten v.w.b. het kentekenonderzoek voor de aanleg van een eventuele nieuwe
rondweg-west. Dit is in opdracht vanuit u, de raad richting wethouder Dhr. Zijlmans.
Het onderzoek is in april 2017 uitgevoerd door bureau Kragten en gepresenteerd door Dhr. Kerstens
van dit bureau op 24 oktober j.l.. Ditzelfde bureau is ook betrokken geweest bij het ontwerpen en
uitvoeren van de herinrichting van Zeelandweg Oost, Kade en Burgemeester van Loonstraat.
Op aandrang van de werkgroep zijn deze resultaten na een half jaar kenbaar gemaakt.
De werkgroep heeft regelmatig de gemeente Steenbergen duidelijk gemaakt, dat een totaal
verkeersonderzoek van heel stad Steenbergen wenselijk is. Zeker voor woongenot en veiligheid voor
nu en de toekomst. Dit is ook de insteek geweest bij het ontwerp van deze herinrichting.
Er zijn op diverse plaatsen te overvolle verkeersstromen ontstaan, vooral door de openstelling van de
A4 aan de west zijde van de stad. Ook de Fabrieksdijk en het centrum van Steenbergen hebben grote
knelpunten.
De eindconclusies die diezelfde avond zijn gegeven zijn achteraf bezien wat voorbarig geweest.
Bij het eventueel niet doorgaan van een nieuwe weg vindt de werkgroep wel, dat er gezocht moet
worden naar oplossingen om de verkeersdruk, van zowel motorvoertuigen als landbouwverkeer op het
heringerichte stuk N257 en Fabrieksdijk terug te brengen.
Dit kan volgens de werkgroep alleen, wanneer er een totaal verkeerscirculatieplan van stad
Steenbergen komt met oplossingen om de nieuwe ontstane verkeersintensiteit op het
bovengenoemde traject te spreiden. De voorkeur is om dit plan door een onafhankelijk bureau te laten
onderzoeken.
Wij hopen dat u, leden van de raad van de gemeente Steenbergen, onze onrust als serieus ziet en dat
ook u begrijpt, dat een zo breed mogelijk onderzoek naar de verkeerscirculatie wenselijk is.
Leefbaarheid en veiligheid geldt voor heel stad Steenbergen.
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