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Steenbergen, 6 december 2016 

Geachte mevrouw Baartmans, 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Is het college bereid om, zodra Sint Nicolaas weer naar Spanje is vertrokken de 
verlichting in de boom op deze rotonde weer te laten functioneren? 

Ja ,het college is voornemens om de verlichting in de boom op de rotonde Nassau/aan 
weer in ere te herstellen voor de komende kerstperiode. 

2. Is het college dat ook bereid te doen op de rotonde Molenweg/ Van Gaverenlaan/ 
Oudlandsestraat? 

In het ver/eden zijn er rondom deze rotonde kerstbomen geplaatst met kerstverlichting. 
Helaas zijn deze door vandalisme kapotgemaakt. Het college is voornemens om de 
komende periode te bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze rotonde te voorzien 
van enige vorm van sierverlichting in combinatie met de nieuwe inrichting en hierbij in 
beeld te brengen wat de kosten zijn. 

3. Is het college bereid om bij die gelegenheid van adoptie ook op overige rotondes en 
overige later aan te leggen rotondes in de gemeente Steenbergen grote naaldbomen 
te plaatsen zodat deze in de Kerstperiode eveneens in het licht kunnen worden gezet? 

Er is een overeenkomst aangegaan met de Rotondespecialist b. v. uit Zeist die alle 
middencirkels van de in eigendom zijnde rotondes gaat herinrichten en gaat 
onderhouden. 
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In overleg met de Rotondespecialist zal bezien worden welke mogelijkheden er zijn 
om ook deze rotondes in de winterperiode te voorzien van sierverlichting. 
Een voorstel hiervoor zal worden gedaan en eventuele benodigde middelen zullen 
worden voorgelegd in de perspectiefnota. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend, 
berge burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

burgeļn de de secretaris, eester, 

i den Belt, MBA de Jongh, RA 


